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Z á p i s n i c a č. 4/2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27.06.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. P. Idešic
Overovatelia : pp. Veronika Budinská, Mgr. Dana Daxnerová
Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková, privítala všetkých členov na zasadnutí OZ, otvorila
rokovanie, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určila overovateľov zápisnice : pp.
Veroniku Budinskú, Mgr. Danu Daxnerovú a zapisovateľku Ing. Zuzanu Košútovú.
Program :

1. Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
3. Plat zástupcu starostu
4. Schválenie spoluúčasti na dotácii - projekt z Ministerstva školstva „ Zdravie na tanieri 2019 “
5. Diskusia
6. Záver
Doplnenie programu o bod programu o bod 4a - Ing. Ivetou Trtekovou – k schválenému ÚP – odsúhlasiť
všetky konania, ktoré boli pred účinnosťou a ktoré sa budú riadiť doterajšími stavebnými konaniami nasledovne :
Uznesenie : OZ schvaľuje : Správne konania pred účinnosťou tohto VZN č. 2/2019 sa dokončia podľa doterajších
právnych predpisov.
Ostatné body zostali nezmenené.
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 29/2019/04 zo dňa 27.06.2019
OZ s c h v a ľ u j e predložený program a doplnený o bod programu v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program rokovania.
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

1. 2 .bod

Schválenie záverečného účtu za rok 2018 – (príloha č. 2)

Predniesla ekonómka OcÚ p. Ing. Zuzana Košútová
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 30/2019/04 zo dňa 27.06.2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2018 - (príloha č. 3)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtu za rok 2018 v sume 61 863,18 EUR a schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 186,32 EUR a na
vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 13 233,41 EUR.
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Plat zástupcu starostu – (príloha č. 3)

3. bod

OZ berie na vedomie odmenu zástupcu starostu v sume 80,- € mesačne .

4.bod

Schválenie spoluúčasti na dotácii - projekt z Ministerstva školstva „ Zdravie na tanieri
2019 “

-

p. riaditeľka základnej školy oboznámila obecné zastupiteľstvo s projektom z Ministerstva školstva
„ Zdravie na tanieri 2019 “
k žiadosti do tabuľky je treba priložiť viacero potvrdení aj uznesenie spoluúčasti na dotácii zo zasadnutia
OZ
žiadosť treba podať a potom sa doplní uznesenie zo zasadnutia OZ
uvedený projekt sa posúva do neplánovaného zasadnutia OZ t.j. 15. júla 2019

4a.bod

Správne konanie pred účinnosťou VZN č.2/2019 (ÚP)

Po schválení VZN č. 2/2019 o územnom pláne nás pani Piršelová (vedúca spoločného stavebného úradu)
upozornila, že bolo potrebné zároveň schváliť uznesenie, ktoré potvrdia, že všetky správne konania začaté pred
účinnosťou tohto územného plánu sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
To znamená, že všetky konania (územné, stavebné) sa nebudú musieť po schválení ÚP preschvaľovávať
podľa nového ÚP.
Keďže ÚP nadobudne účinnosť až 30 dní po schválení OZ, dáva preto návrh na doplnenie bodu
rokovania OZ o schválenie uznesenia k VZN č. 2/2019 v znení:
Správne konania pred účinnosťou tohto VZN č. 2/2019 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 31/2019/04 zo dňa 27.06.2019
OZ schvaľuje: Správne konania pred účinnosťou tohto VZN č. 2/2019 sa dokončia podľa doterajších právnych

predpisov.
OZ za : 6

5. Bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Diskusia

- p. starostka sa vyjadrila k Spoločnému stavebnému úradu – nakoľko p. primátor Mesta Modry uvažuje o výpovedi
čo je 3-mesačná lehota, na rokovanie starostov v Častej bola prizvaná aj pracovníčka MsÚ Modra p. Šurinová,
ktorá by rada pracovala pre Obec Vinosady aj z dôvodu, že problematiku v obci pozná a venuje sa jej už dlhšiu
dobu
– p. starosta za Obec Častá sa vyjadril, že by priestory vedel poskytnúť, treba doriešiť počítač, internet a pod. a je
na rozmyslenie na nás – finančnú analýzu nákladov stavebného úradu z Modry sme zatiaľ neobdržali
Pripojil sa p. Lempochner, že stavebný úrad vie presne, koľko bolo vydaných stavebných povolení, koľko bolo
jednaní a pod., vedia to úplne presne
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- p. E. Pinterová sa dopytuje ohľadom odmeny pre zástupcu starostu – bolo je odpovedané, že odmena
je zo zákona. Ďalej poukazuje na bufet, (ktorý sa nachádza pri futbalovom ihrisku), že v iných obciach je
to normálne a funguje to. Čo sa týka kultúry – športu – malí futbalisti, ktorí boli pekne ocenení, by mali byť
niekým aj pochválení. Bolo jej p.- starostkou odpovedané, že o uvedenej situácii nemá informácie,
akonáhle prídu odovzdajú sa ďalej. Nie je problém, aby sa to vyvesilo na stránku a pod. Čo sa týka peňazí
– dotácia pre futbalový klub, ktoré boli vyúčtované za rok 2018 boli vyfakturované.
-

odpovedala p. I. Trteková - projekt bufetu a prístrešku, mal byť vyhotovený pred tým, ako bola stavba
zrealizovaná, je to stavba nad 25 m2, taktiež na uvedenú stavbu musí byť vydané Rozhodnutie –
stanovisko Regionálneho zdravotníctva. Momentálne sa stavba legalizuje, čo stojí nemálo finančných
prostriedkov. Zodpovedná za stavbu je obec. Čo sa týka dokladov FK, legalizácia načierno postaveného
altánku musí byť v poriadku
Čo sa týka jamy pred vstupom do školy, pri bráne je jama a v období dažďov sa tam deťom ťažko
prechádza

-

p. Ing. Trteková pokračuje a uvádza, čo sa týka odvodnenia jamy pred školou, nie je to momentálna
situácia – akékoľvek zásahy sú neni možné, pretože pozemky sú vo vlastníctve Arcidiecézy Bratislava
a treba ich ako vlastníka osloviť, čo sa momentálne deje.
Ďalej p. Pinterová poukazuje na lipovú alej, navrhuje, aby sa viac riešili veci v obci.

-

odpovedala p. starostka - čo sa týka lipovej aleje, včelína a pod. boli sme úspešní, obec to nestojí vôbec
nič

-

p. J. Dugovič sa dopytuje, či prístrešok nemôže byť iba na účely bufetu – ohláška môže byť do rozmeru
5x5 m2 odpovedané, že táto stavba musí byť zlegalizovaná a je trikrát väčšia a teda nespĺňa stavbu na
ohlášku

-

V. Čajkovič sa dopytuje ohľadom stavby prístrešku pri telocvični – či 1.300 € za projekt nie je vysoká,
v minulej zápisnici bolo obvinenie p. M. Krebsom, sú tam veci, ktoré sú v zápisnici neni.

-

P. M. Lempochner – zápisnica nespĺňa čo bolo povedané, na 1. Zastupiteľstve – ohľadom finančných
prostriedkov nedostal ospravedlnenie. Čo sa týka zobratého telefónu – zápisnica bola podpísaná, čo
uvedené nevystihuje, treba si vyjasniť. Bolo by ním vysvetlené, kde je uvedený telefón – vôbec sa ho nikto
nepýtal, kde sa uvedený telefón nachádza, až mu prišiel od právnika pokus o zmier, nie je to korektné.
Ďalej žiada, aby mu bol zbalený jeho osobný kávovar, ktorý na OcÚ nechal. Nerobí nikomu naschvál.

-

Odpovedala p. starostka – ohľadom mobilného telefónu – išla do Orange, aby zistila VIN číslo telefónu,
aby sa porovnalo – S 8 – tento telefón nebol totožný s tým, ktorý bol odovzdaný pri preberacom protokole

-

P. M. Krebs odpovedal – znovu sa tu komunikuje nedôstojným spôsobom – aby predišiel
nedorozumeniam – verejne a pokorne sa ospravedlňuje všetkým tým, ktorí majú pocit že rozprával
o korupcii v OZ. Akékoľvek slová neboli vnímané, konfrontačne a agresívne a pod. Menovite sa
ospravedlnil p. B. Horvatovej, p. V.Čajkovičovi, p. M. Lempochnerovi, ktorí boli vymenovaní a vykreslení
na tabuli. Menovite sa ospravedlnil všetkým trom.
Zabudnime v tejto chvíli na Obec Vinosady – a predstavme si ľudí, ktorí majú moc a silu a v nejakej veci
rozhodovať a na opačnej strane sú tí ľudia, ktorí si schvaľujú dotácie, či sa to niekomu páči alebo nepáči,
je to korupčná schéma. O tom, či príde ku korupcii, záleží na tých ľuďoch, ako sa správajú, či všetko robia
čisto, transparentne, aby korupciu poprelii a vylúčili alebo sa potvrdila. Použil slová korupčná schéma
a vznikla histéria, že akákoľvek komunikácia bola vylúčená. Dialo sa čo sa dialo. Celé čo kreslil bolo kvôli
tomu, aby ukázal, že jednoducho sa všeobecne záväzné nariadenia nedodržiavali. Minimálne schválenie
dotácie a problémy boli aj pri vyúčtovaní dotácií. A tým chcel dokresliť to a poprosiť p. Horvátovú, aby
nerozprávala a nekričala, prosí p. Čajkoviča a p. Lempochnera – aby sa komunikovalo slušne. Nemal
žiadne podklady a dôkazy, že korupcia bola ani pred dvomi týždňami ani teraz. Najhoršiu krv robia ľudia,
ktorí sami porušili všeobecne záväzné nariadenia – to tým chcel povedať. To je celé. VZN – pri schválení
má byť asi päť dokladov. Jeden rukou písaný papier – dotácia na rok 2018. Neboli dodržané formálne
dôkazy. Ďalej prosí, že keď bude táto zápisnica urobená, aby mu ju dal p. Čajkovič prečítať.

-

p. Čajkovič dopĺňa, že dotácia bola odsúhlasená členmi OZ.

-

Dopĺňa p. E. Pinterová – prečo to schválilo OZ, keď to bolo v takom stave v akom to bolo
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P. kontrolórka – to čo hovorí p. Krebs má pravdu, čas sa nedá vrátiť späť, peniaze sú minuté, termíny sú
prešvihnuté, treba to papierovo vydokladovať. P.. kontrolórka poukazuje, že p. starostka urobila ústretový
krok v tom, že po vydokladovaní FK pošle ďalšie peniaze a dotáciu aby FK dostal celú, nakoľko ju budú
potrebovať. Treba sa na to pozerať trochu nadnesene a na budúci rok, keď budú požadovať financie pre
budúci rok a splnia všetky podmienky, ktoré sa na nich kladú. Športovci peniaze obdržia.
Peniaze, ktoré už v tomto roku minuli treba vydokladovať, doniesť na úrad ekonómke – priebežne priniesť
faktúry a pod. a klub obdrží ďalšie peniaze.

-

P. G. Fraňo sa pýta p. Čajkoviča, prečo sa to nedá vyšetrovateľovi a p. Krebsa sa pýta prečo to nedá
vyšetrovateľovi, pretože sú to veľmi vážne veci – vec ho zaujíma až teraz, keď počul slovo „vyšetrovateľ“.
Zaujíma ho a poukazuje, že osobne mu prekážajú smetné nádoby na námestí – v iných mestách, obciach
to nie je.

-

Odpovedala p. starostka – že je to podnet

-

Ďalej p. G. Fraňo – kedysi sa riešili pripomienky ohľadom ÚP na OZ – ktoré sa tam dajú vyhľadať. Jeho
žiadosť vraj nebola prerokovaná. Keď bolo sedenie v telocvični sa dopytoval kompetentných, bolo mu
odpovedané, vraj to nebolo predložené. Je to podnet na nejakého vyšetrovateľa? Pripomienka bola daná,
ale pravdepodobne nebola zapracovaná. Nedostalo sa to do ÚP, aby to bolo vyargumentované – prečo?
Bolo mu povedané, že toto nevideli. Dával si dve žiadosti na dva pozemky. Je ochrana vinohradov,
pozemky sa nachádzajú, na tom istom mieste stoja RD, oproti nie.

-

Odpovedala p. Trteková – pripomienky boli všetky zohľadnené, uvedené bolo ešte v predošlom období,
treba doniesť kópie potvrdenií.

-

P. Čajkovič poukazuje na to, že sa rozpráva po obci, že obci doniesol 60 tis.€

-

P. Krebs odpovedal, že nemal žiadne podklady o korupcii ani teraz ani pred mesiacom. Na minulom
zastupiteľstve nikoho neobvinil z korupcie – histeriská komunikácia bola ukončená, všetkým sa
ospravedlnil a snažil sa vysvetliť, kam tým chcel smerovať

-

Reagoval p. Čajkovič – vtedy ako zástupca starostu, starosta a účtovník (toto teraz nerieši – lebo všetci
vedia kto to bol) peniaze sa previedli na futbalový klub a peniaze spreneverili – napísané je to v poriadku,
ale každý občan to pochopil ináč.

-

p. J. Dugovič na Pezinskej ulici č. 72, poukazuje, že pred kostolom je pri ceste kanál, ktorý smrdí, nedá sa
vetrať. Treba riešiť výtlky, aby autá nestriekali na ľudí a domy, treba uvedené vyčistiť a vystriekať. Je
ochotný na vlastné náklady uvedené vyčistiť, treba však zabezpečiť auto, ktoré vyvezie kal.

-

odpovedala p. Trteková, keď sa budovala T 602 bola presmerovaná cesta po obci chodili ťažké
automobily a cesta sa prepadla – je tam prepadnutý kanál, prasklina, ktorý nie je vyspádovaný, oficiálne je
to dažďová kanalizácia

-

p. Čajkovič - tento problém je minimálne 50 rokov, treba tieto kanály zavrieť, všetci vieme čo tam tečie,
treba uzatvoriť splaškové kanalizácie

-

p. hlavná kontrolórka preverila faktúru za právne služby - podľa sadzobníka vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti a sadzobníka si účtoval 9 hodín. V tých 9 hodinách bola 1,5 hodina na odstránenie kamier,
na monitorovanie verejného priestoru a budov OcÚ ½ hodinu – pokus o zmier – hodnotila by to na ¾ jeho
sadzobníka, sadzobník ako bola faktúra a jednotná sadza na hodinu – 60,- € bez DPH, t.j. 72 € s DPH.
za ¾ hodinu – 72 :4 x 3 = 54,- €. náklady na právnika.
Úkonov bolo 10 a to: – vrátenie mobilu, vrátenie počítača, odstránenie kamier, monitorovanie verejného
priestoru a interiérov obecného úradu, riešenie personálnej agendy zamestnancovi, upozornenie na výkon
pracovných povinností, ďalej prerokovanie platu starostu, pokusy o zmier - na vrátenie mobilu, vrátenie
počítača, a prerokovanie platu starostu.
p. Čajkovič sa pýta na oprávnené veci, kamery ako fyzickej osoby neboli jeho, bol navádzaný na krádež
obecného majetku, prečo to hneď bolo riešené právnikom, p. starostka sa ho osobne mala ohľadom
uvedeného opýtať
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odpovedala p. starostka – ako nová starostka, nemôže jej byť zakázané, aby sa nemohla poradiť
s právnikom – sú to nové veci, ktoré sa učí za pochodu, nemala na to ani tri mesiace, ktoré sa zvyčajne
dávajú, ihneď prišli požiadavky, ktoré sa 10 rokov neriešili a sú tu nové veci ohľadom finančníctva,
účtovníctva, stavebného práva a tiež GDPR, sú to veci, s čím sa môže s akoukoľvek vecou, s ktorou si
neni istá, ako starostka poradiť.

Záver

Na záver rokovania predsedajúca starostka Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ukončila rokovanie dňa 27.06.2019 o 20,32 hod.

Spracovala : M. Špačková

Dňa 27.06.2019 starostka obce Mgr. Ivana Juráčková

........................................

Dňa 27.06.2019 overila : Veronika Budinská

...........................................

Dňa 27.06.2019 overil : Mgr. Dana Daxnerová

............................................

