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Z á p i s n i c a č. 4/2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11.09.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Overovatelia : pp. Peter Idešic, Vojtech Markovics
Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Rokovanie zahájila a viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková, privítala všetkých členov na zasadnutí OZ,
otvorila rokovanie, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 7 poslanci OZ, určila overovateľov zápisnice : pp.
Peter Idešic, Vojtech Markovics a zapisovateľku M. Špačkovú
Program :

1. Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach – schválenie
3. Rokovania komisií OZ
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu, overenie uznášaniaschopnosti OZ
Bod č. 1

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 34/2019/06 zo dňa 11.9.2019
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Bod č. 2
Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach – schválenie
Predniesla a podrobne informovala v dôvodovej správe p. hlavná kontrolórka Janka Matusová :
Hlavná kontrolórka obce oboznámila členov zastupiteľstva s tvorbou a čerpaním finančných prostriedkov na činnosť
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vinosady (originálne kompetencie).
Ministerstvo financií SR vydalo Východiskové štatistické údaje a podiel výnosu DPFO pre rok 2019. Podľa týchto
údajov pripadá Obci Vinosady podiel na rok 2019 vo výške 519 818 eur. Obce a mestá v SR dostávajú tieto tzv. podielové
dane podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom k 1.1.2018. Obec je povinná rezervovať 40% z tejto sumy na prevádzku
školských zariadení vo svojej pôsobnosti. Jedná sa o originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ ). Obec môže poskytnúť
zariadeniam menej ale i viac prostriedkov na ich prevádzku ak to dovoľuje schválený rozpočet.
Ministerstvo financií uvádza v tabuľke počet obyvateľov podľa vekových kategórií (62 rokov a viac) a výšku príspevku podľa
prepočítaného počtu žiakov (PPŽ). Pre Obec Vinosady je uvedené čiastka vo výške 2515,60 eur na jedného žiaka podľa
prepočítaného stavu žiakov uvedených vo výkazoch Škôl, ktoré obec predkladá k 15.9. predchádzajúceho roka na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Finančné prostriedky podielových daní tvoria obyvatelia s trvalým pobytom v obci. Príspevok 40% z podielových daní
obec poskytuje na všetky deti, ktoré navštevujú MŠ, ŠKD vrátane výdavkov na režijné náklady na stravu a všetky deti v ZŠ,
ktoré sa stravujú v ŠJ.
Financie na činnosť školských zariadení sú tvorené za obyvateľov Obce Vinosady s trvalým pobytom a z týchto
financií sa čerpajú výdavky na všetkých žiakov, aj tých, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci. Týmto cudzím žiakom sa prispieva na
pobyt v MŠ vrátane stravovania, ŠKD a stravu žiakov ZŠ.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové finančné pásma na nákup potravín k 1.9.2019. Jedná
sa o navýšenie limitu na nákup surovín. Obec má možnosť určiť pásmo v ktorom sa má cenová hladina surovín pohybovať.
Výšku poplatku nie je možné schváliť spätne od 1.9.2019 ako uvádza Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR ale až
po schválení OZ.
Návrh VZN č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach je
vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Určenie a schválenie výšky jednotlivých príspevkov spadá výlučne do
kompetencie Obecného zastupiteľstva Obce Vinosady.
-

Bolo dopytované p. poslancom Čajkovičom, kam sa vložili finančné prostriedky, vyberané v MŠ v predošlých
obdobiach, či je to niekde vydokladované

Návrh predniesla starostka obce Mgr. Ivana Juráčková :
Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Vinosady nasledovná :
a)

v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt vo Vinosadoch, je výška príspevku za dieťa 25 \
mesačne

b)

prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt vo Vinosadoch a súčasne uhrádzajú príspevok za viac
detí v materskej škole, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 15 € mesačne

c)

v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom zriaďovateľa Obce Vinosady, je výška príspevku za dieťa
25 € mesačne, ak sa nepostupuje podľa písm. b)

d)

v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 100 € mesačne

e)

v prípadoch hodných osobitného zreteľa je výška príspevku na dieťa 25 € mesačne. Kompetentným orgánom na
prijatie rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa je OZ vo Vinosadoch a to na základe návrhu a
odporúčania Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie.

Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 35/2019/06 zo dňa 11.09.2019
OZ schvaľuje znenie § 1 Materská škola VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
OZ za : 5
proti : 2
zdržal sa : 0
Príloha zápisnice č. 2 – Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou
od 1.9.2019 – schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

-

Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ust. §4 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zavedenia úhrad časti režijných nákladov sa zmení výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka od 1.10.2019 nasledovne:

Zápisnica č.6 roku 2019 - OZ 11.09.2019
Kategória
stravníkov/výška
príspevku na celodennú
stravu
MŠ (od 2-5 rokov)
MŠ (od 2-5 rokov) ak sú
deti v hmotnej núdzi,
alebo ich rodičia majú
nízky príjem, ktorý
nedosahuje výšku
životného minima
MŠ predškoláci – deti
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky
ZŠ I. stupeň (od 6-11
rokov)
ZŠ I. stupeň (od 6-11
rokov) ak sú deti v
hmotnej núdzi, alebo ich
rodičia majú nízky
príjem, ktorý
nedosahuje výšku
životného minima

Stravné 2. finančné
pásmo MŠ SR od
01.09.2019 v \
1,45
1,45
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Výška dotácie na jedlo Úhrada časti režijných Celková výška úhrady
na jeden deň
nákladov
za stravníka od
za stravníka od
01.10.2019 v \
01.10.2019 v \
bez dotácie
0,30*
1,75
1,20
0,30*
0,55

1,45

1,20

0,30*

0,55

1,64

1,20

0,30*

0,74

1,64

1,20

0,30*

0,74

Stravníci (od 15 do 18
rokov), dospelí stravníci

1,33

bez dotácie

0,50*

1,83

Návrh na schválenie 2. Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 36/2019/06 zo dňa 11.9.2019
OZ schvaľuje 2. Finančné pásmo určené Ministerstvom školstva SR
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlavná kontrolórka Obce Vinosady požiadala členov zastupiteľstva aby schválili doplnenie textu v návrhu na tretej
strane tabuľky pre 2. finančné pásma vo výške dotácie na jedlo text na jeden deň.
Ďalej požiadala o schválenie, aby prílohu navrhovaného VZN č. 3/2019 tvoril dokument Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s
účinnosť od 1.9.2019„.
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 37/2019/06 zo dňa 11.9.2019
OZ schvaľuje Doplnenie tabuľkovej časti a doplnenie slova „za jeden deň“ viď príloha
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach –
schválenie s odsúhlasenými pripomienkami
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 38/2019/06 zo dňa 11.9.2019

OZ schvaľuje VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
OZ za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0
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Rokovania komisií OZ

Finančná komisia zasadala dňa 3.9.2019 a zaoberala sa nasledovnými bodmi :
1. Rozpočet- čerpanie 2019
Bližšie sme sa k tomu nevyjadrovali, iba sme zobrali na vedomie ,nakoľko sa nám dostal do rúk v deň komisie
.
2. Rozpočet - príprava na rok 2020
Upozornili sme, aby boli upovedomené riaditeľky školy a škôlky a taktiež poslanci, že sa bude robiť nový rozpočet,
aby v dostatočnom predstihu stihli dať rozpočtové požiadavky.
3. Návrh VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach /ZŠ,MŠ,ŠKD/
Diskutovali sme o tom, ako sa financuje škôlka, koľko peňazí dostane obec na základe počtu detí v škôlke,
ako sa to vyrátava. Obec dostáva na počet detí v MŠ obnos peňazí s ktorými ďalej hospodári. Dostáva aj peniaze
na predškolákov, ktoré musí striktne použiť iba na výchovu a vzdelávanie predškolákov. Hovorili sme o tom, že
chce obec získať dotácie na rekonštrukciu škôlky, ktorá už je v rozpočte schválená, kde je dôležité udržať vyšší
počet detí počas dvoch rokov. Keďže v dedine v budúcnosti nemusí byť dostatočný počet detí , budeme
potrebovať aj cudzie aby sme splnili podmienky dotácie. Taktiež je nekorektné voči rodičom, ktorí dieťa prihlásili na
jar do MŠ s určitými podmienkami ,aby sme im tesne po nástupe zdvihli poplatky aj niekoľkonásobne. Pozreli sme
aj poplatky v ostatných okolitých obciach, kde poplatky neprevyšovali náš návrh, až na veľké mestá ako je Pezinok,
Modra a Šenkvice. V ostatných dedinách sa poplatky pohybujú cca od 7,- do 15,- iba niektoré obce majú zvýšené
poplatky za cudzie deti cca 25,-.
Sme blízko pri Pezinku a tam majú až 150,- , sme na ceste pre rodičov, ktorí idú do Bratislavy do práce, nemusíme
sa báť, že nebudeme mať deti, v súkromných škôlkach platia rodičia aj 400,-€.Taktiež nemáme prehľad aký
majetok je v škôlke, takmer

všetko zariadenie škôlky je majetkom občianskeho združenia. Týmto to zmeníme a všetko sa bude financovať
z rozpočtu obce a tým budeme hnuteľné veci mať v majetku obce. Na cudzie deti doplácame. Projekt momentálne
ešte nie je schválený a ak by to vyšlo a ak by nám v budúcnosti deti chýbali, znížime poplatky.
Záver : k návrhu o zvyšovaní poplatku za dieťa v MŠ
:
FK doporučuje neschváliť VZN v navrhovanom znení .
FK doporučuje poplatok za deti bez trvalého pobytu znížiť na 50,-/ostatné doporučuje ponechať ako je
v návrhu. t.j. pre deti s trvalým pobytom 25,-€.
Ďalej sa diskutovalo o finančnom pásme na nákup potravín na jedlo do ŠJ a režijné náklady. Pani
kontrolórka nám predniesla návrh VZN, ako sa prepočítava strava na dieťa v škole , predškoláka a dieťa od 2-5
rokov. Na základe diskusie sme dospeli k názoru, že doporučujeme lacnejšie pásmo, aby sme nezaťažili rodičov,
keďže im už dvíhame poplatky za škôlku a neovplyvníme tým ani kvalitu ani množstvo stravy pre dieťa.
FK doporučuje neschváliť návrh VZN v pôvodnom znení, ale doporučuje zmeniť stravné pásmo na 2. finančné
pásmo.
Zasadnutie komisie pre šport , kultúru a vzdelávanie konanej dňa 04.septembra 2019 o 18.00 hodine
Predniesol predseda komisie p. Mgr. Martin Krebs - program prebehol s nasledovnými bodmi:
1. Oboznámenie s uskutočnenými a pripravovanými akciami v obci predniesla starostka obce
2. Oboznámenie predsedu komisie M. Krebsa s Návrhom VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – pripravený na schválenie
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3. Rôzne
1. p. starostka oboznámila členov kultúrnej komisie s uskutočnenými akciami :
-

Podujatie „ Jánske ohne “ na Koporcovej lúke sa uskutočnilo 28.06.2019
boli pripravené súťaže pre deti, bubnová show – Thierry Ebam vystúpil Folklórny súbor „LUSK“ z Modry –
Kráľovej, pohostenie, hudba, vatra

-

dňa 2.8.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie obcí vo Vinodole, ktoré majú v názve obcí slovo „víno“ ohľadom
tradícií obcí – bolo na úrovni zoznamovania sa starostov obcí, občanov. Bola to oslava vína. Pokiaľ by sa obce
striedali, akcia by sa uskutočnila cca 1x za 6 rokov striedavo po obciach.

-

Posedenie na záver leta - Podujatie „Vatra SNP“ sa uskutočnilo na Koporcovej lúke pri príležitosti 75. Výročia
vyhlásenia SNP, ktoré spríjemnila Dychová hudba VINOSADKA. O občerstvenie a zábavu bolo postarané
-

Ďalej sa dňa 3.8.2019 uskutočnilo stretnutie občanov Vinosad a družobnej obce Dolní Loučky, ktoré
sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére. Navštívili sme hrad Perštejn, medzi obcami sa odohral futbalový
zápas, nakoniec sa uskutočnilo príjemné posedenie a zábava na festivale dychových hudieb

-

Vinobranie – prezentovanie vinárov, sprievod – kroje, dobové náradia – putničky, historické vozy a pod.

-

Dňa 13. – 15. septembra 2019 sa uskutoční Vinobranie v Pezinku, alegorický sprievod bude v nedeľu
15.9.2019 o 11.00 hodine

-

Dňa 27. – 29.9.2019 sa uskutočnia tradičné oberačkové slávnosti v Modre, alegorický sprievod sa
uskutoční 28.9.2019 v sobotu o 15.00 hodine

-

Dňa 12. októbra 2019 na školskom dvore sa uskutoční súťaž vo varení gulášu spojená s jablkovými
dobrotami a šarkaniádou

-

Čakajú nás akcie – dňa 25.októbra 2019 sa uskutoční posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v
telocvični.
Ďalej budú prebiehať ochutnávky, vínne cesty, zasadnutia Klubu žien, poprípade hasičov, dychovej
hudby, varenie gulášu, obecná zabíjačka

-

Vinársky náučný chodník – objednané sú 4 drevené tabule, ktoré budú prezentovať vinárov, rastlinstvo –
vínna réva, nešpule, informácie o tom, kde sa nachádzajú vinárstva, pivnice a pod.

-

Vydávanie vinosadského časopisu – tento rok sa vydá 1 číslo bude pokryté zo sponzorských príspevkov,
nastavenie pre budúci rok budú vydané 4 čísla

2. Oboznámenie členov komisie predsedom p. M. Krebsom s Návrhom VZN č. 3/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je pripravený na schválenie
do OZ dňa 11.9.2019.
Návrh bol podrobne prekonzultovaný členmi komisie za účasti riaditeliek Základnej a materskej školy.
Zasadnutie stavebnej komisie zo dňa 02.09.2019 o 18.00 hodine na OcÚ Vinosady a 9.9.2019
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Iveta Trteková
nasledovnými bodmi:

- na svojom rokovaní sa komisia zaoberala
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1.
Peter Ščepán, Slnečná 48, 900 91 Limbach – Žiadosť o odkúpenie pozemkov do osobného vlastníctva
parc. čís. 73/3 a 200/2 v kat. úz Veľké Tŕnie.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov do osobného vlastníctva za splnenia
uvedených podmienok:
- Žiadateľ nechá vypracovať na vlastné náklady geometrické zameranie uvedených pozemkov
- Obec Vinosady zabezpečí úradného odhadcu, ktorý vypracuje na náklady žiadateľa súdnoznalecký
posudok.
- Komisia navrhuje, aby predaj pozemkov bol realizovaný v súlade so Zákonom číslo 138/1991 Z.z.
o majetku obcí, § 9 ods. 2 a § 9a, ods. 1, písm. c)- priamym predajom
Komisia odporúča vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 39/2019/06 zo dňa 11.9.2019
OZ schvaľuje vypracovanie geometrického plánu pozemkov parcelné číslo 73/3 a 200/2 v katastrálnom území Veľké

Tŕnie

OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 1

2.
Rastislav Prídala, Modranská 29, 902 01 Vinosady – Žiadosť o vybudovanie parkoviska na obecnom
pozemku parc. čís. 175/1 v kat. území Malé Tŕnie, pred rodinným domom na ulici Modranská 261
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s vybudovaním parkoviska a navrhuje, aby práce ak už boli zahájené
boli okamžite ukončené a uvedený priestor bol uvedený do pôvodného stavu.
-

Žiadosť p. Mareka Pätoprstého, bytom Záhradná 594/16, Viničné – žiadosť o povolenie na vjazd
z miestnej resp. účelovej komunikácie parc. č. 1635 s prejazdom cez pozemok parc. č. 1634 na pozemok
par č. 89/14 v katastrálnom území Malé Tŕnie
Stanovisko komisie : – bol prinesený iba projekt na jeho pozemky – štúdia nie je dostatočná, treba ju
dopracovať tak, ako už bolo požadované OZ dňa 13.6.2018, následne 10.4.2019 a aj na osobnom
stretnutí starostky obce p. Juráčkovej, predsedkyne stavebnej komisie p. Trtekovej a pracovníkom OcÚ p.
Mayerom s p. Pätoprstým, architektom p. Kostkom a advokátom p. Pätoprstého. Zároveň legalizovať
čierne stavby na jeho pozemku. Až po odovzdaní štúdie sa vrátiť k žiadosti.

-

Vyjadrenie p. M. Pätoprstého - obec nemá žiadne zákonné právo ho obmedzovať v danej veci

-

P. V. Čajkovič doplnil, že daná lokalita je v ÚP obce vedená ako r2, taktiež v uvedenej lokalite obdržal
povolenie aj Štefan Kanka, prečo sme to od neho nepýtali a od p. Pätoprstého to žiadame – od jedného to
nežiadame, od druhého to žiadame

-

Odpovedala mu p. Ing. I. Trteková - že p. Pätoprstý ide cez obecný pozemok a treba, aby začal
spolupracovať, treba dať nejakú ohlášku, čo sa týka aj inžinierskych sietí – rieši územné rozhodnutie pre
svoj rodinný dom – štúdia mala zohľadňovať všetko – spojiť sa so susedmi p. Kankom, p. Paulusom –
predloženie kompletnej štúdie. Je to potrebné aj pre budúcich vlastník, pretože slúži ako podklad pre
vydanie územného rozhodnutia na zlúčené stavebné a územné konanie pre RD v danej lokalite napr. ako
je riešená požiarna ochrana pre celú lokalitu RD ... treba všetko doplniť

-

K uvedenému sa vyjadril prac. OcÚ p. I. Mayer – problém je v tom , že sa schválila prípojka vodovodu
(OZ na zastupiteľstve v mesiaci február 2018). OZ pri schvaľovaní danej lokality do ÚP neriešilo prístup
do danej lokality.To je predmetom štúdie zóny, ktorú aj podľa ÚP je potrebné spracovať. Ako využívať
prístupovú komunikáciu OZ nemôže podmieňovať – treba uvedené podať na stavebný úrad, ktorý je
kompetentný dané veci posúdiť. Toto je rozvojová lokalita, na ktorú je treba vydať územné rozhodnutie dodáva – Klaras – Macs –v edia, čo majú robiť

-
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Starostka p. Juráčková dodala, že v danej lokalite ale aj iných lokalitách – každý lejak má za následok
vyplavovanie zeminy. Ak bude cesta vysypaná makadamom, ten bude splavený na vnútroareálovú cestu,
ktorú buduje p. Pätoprstý, resp. na miestnu cestu pri požiarnej zbrojnici. Po každom lejaku je potrebné
riešiť odvoz naplavenej zeminy, čo sú nemalé náklady pre obec

p. poslanec V. Markovics - cestu si vyskladali vinohradníci, ktorí si z pozemkov ubrali a nakoniec na ňu nebudú
môcť vstúpiť – treba to ošetriť
-

V danej lokalite ale aj iných lokalitách obce, pri dažďoch dochádza k vyplavovaniu zeminy, treba navrhnúť
riešenie, aby nesplavovalo zem na cestu, nebolo by vhodné vysypať ju makadamom

p. M. Lempochner - v zemi je potrubie, stačí ho iba zviesť na Modranskú ulicu
p. T. Turiničová – problém je v neprimeranom obrábaní vinohradov, treba riešiť nízkymi trávnymi porastmi – treba to riešiť už
vyššie vo vinohradoch

Bod č. 4.

Rôzne

Do rôzneho sa prihlásila p. E. Pinterová – v predchádzajúcich zastupiteľstvách poprosila o spravenie dlhodobo
vytvorenej jamy pred vchodom do školy, v ktorej počas dažďov je veľká mláka, mohol by sa tam urobiť úplne nový
chodník, cez zimu voda zamŕza, aby zbytočne nedošlo k úrazom
-

Na podujatí „Vatra SNP“ boli sety – stoly a lavice – dopytuje sa, čo stáli

-

Treba podporovať projekty, ktoré sú podané

-

P. riad. ZŠ nehovorí, ktoré projekty podala

-

Drevené sedenie je z projektu BSK – na Komunitnú záhradu sme dostali dotáciu, ktorá je na záhradu pri
úrade a ktorá bude slúžiť občanom

Na školskom dvore bol namontovaný pinpongový stôl – mali by tam byť namontované lavičky
-

Odpovedala jej p. starostka, že lavičky sa budú montovať, až na dokončenú, vyrovnanú plochu

Odpovedala jej p. Ing. I. Trteková – skontaktovala sa s vlastníkom pozemku Arcidiecézou Bratislava, zatiaľ
bezvýsledne
p. T. Turiničová – možno by stačilo navŕtať dieru do potrubia, ktoré vedie pod chodníkom
- Pani riaditeľka ZŠ žiada o pripojenie na internet – treba oživenie linky, obec uhradila najvyšší možný paušál,
nakoľko pripojenie je nedostačujúce, sponzorsky bolo na účet zaslaných 1 200,- € - bude sa riešiť wifi, notebooky
- pripojil sa občan, že to stačiť nebude, ale pokúsi sa do dvoch dní vybaviť silnejšie pripojenie
-

P. Černák z Modranskej ulice sa dopytuje – ohľadom VZN odpadové vody

-

Odpovedala mu p. Ing. I. Trteková, mala rokovanie s OÚ ŽP – malo by to byť doriešené na budúce OZ,
prípadne do konca roka

-

P. P. Hunčaga sa dopytuje, ako je to s chodníkom na Modranskej od požiarnej zbrojnice po výhon
a pasportizácie celej obce – v 38. týždni – v pondelok, je vyvolané stretnutie s pracovníkom p. Kubaljakom
– uvedené je v štádiu riešenia

-

P. V. Čajkovič – bol oslovený obyvateľmi bytovky a oznamuje, že každý má pridelené 1 parkovacie
miesto, je zapratané celé parkovisko, niektorí nájomníci z bytovky zaberajú parkovacie miesta 5 – 6 až 7
autami, treba vyzvať p. Molnára, aby si tieto odstránil, tiež sa parkujú autá pred vytvoreným vchodom zo
Školskej ulice k bytovke – navrhuje, aby sa vchod vyriešil čo najskôr (zabetónovanie stĺpikov) – do konca
mesiaca, nakoľko už viackrát sa stalo, že uvedené miesto nebolo prístupné či už rýchlej záchrannej
službe, neprejdú tam nosítka pre chorých, hasiči nemajú šancu a pod. – treba to urgentne riešiť.
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-

Ďalej uvádza, že na námestí na Pezinskej ulici pred domom p. Šebovej – je obrovská prepadnutá ½ m
jama, ktorú treba zabetónovať, aby si tam niekto neodtrhol nápravu na autách, ďalej sú tam autá bez ŠPZ
a parkujú tam autá rôznych ŠPZ – treba s tým niečo urobiť

-

Ďalej pokračuje, že nechce rozvíjať Futbalový klub, uvádza, že Futbalový zväz práve zamietol
pokračovanie v súťaži, nakoľko nie sú uvoľnené peniaze z obce a zo svojho to hradiť nebude

-

P. starostka, odpovedala, že financie boli uvoľnené a odišli

-

P. Turiničová – oznamuje, že nepokračuje v podávaní projektov ale treba podávať projekty pre deti –
revitalizácie obce a pod., deti plnohodnotne využívajú svoj voľný čas, bolo by dobré, aby sa v tom
pokračovalo, a bolo by dobré uvedenú plochu vyriešiť

-

Občan z ulice Záhumenice sa dopytuje, že sa dopočul, že sa tam chystá vytvorenie parkoviska

-

Uvedené sa riešilo alternatívne – bol to iba návrh, sú tam súkromné pozemky, postupne sa bude riešiť
revitalizácia námestia parkovacích plôch

-

Treba doriešiť miestnu komunikáciu po rozkopávkach- viď Pezinská ulica (pred Tálmi) a v celej obci

-

p. E. Pinterová sa dopytuje ohľadom knižnice – či bude v budúcnosti prístupná verejnosti, čo sa tam bude
robiť

-

odpovedané, že by mohli prispieť prácou a voľným časom aj iní občania, dobrovoľníci

-

vyjadrila sa p. hlavná kontrolórka - knižnica, knižný fond – ktorý obsahuje niekoľko kníh, ktoré treba
digitalizovať, program obdržíme bezplatne, v iných obciach niektorí pracovníci chodili nahrávať po
pracovnej dobe knihy, pracovníčka potom vydávala knihy, bolo určené výpožičné, ktoré bolo odvádzané
do pokladne a ak by sa niečo potrebovalo zakúpiť, hradilo by sa to z týchto peňazí

-

p. starostka sa vyjadrila, že s týmto sa už dávno začalo, bola prijatá zamestnankyňa cez dotáciu úradu
práce, má na starosti archív a knižnicu

-

p. G. Fraňo sa dopytuje, dokedy budú odstránené z námestia smetné nádoby, ľudia do uvedených nádob
hádžu kadečo

-

treba vybudovať na smetné nádoby priestor a uvedené skultúrniť paravanmi a podobne a nie je to
problém iba námestia na Pezinskej ulice, ale problém celej obce

5. Bod

Diskusia
Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky

6. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúca starostka Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ukončila rokovanie dňa 11.09.2019 o 20,40 hod.
Spracovala : M. Špačková

Dňa 11.09.2019 starostka obce Mgr. Ivana Juráčková

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

Dňa 11.09.2019 overil : Peter Idešic

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

Dňa 11.09.2019 overil : Vojtech Markovics

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

