Z Á P I S N I C A . 4/2008/OZ
zo zasadnutia obecného zastupite!stva , uskuto neného
d%a 10.06.2008 o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vinosadoch

Prítomní : pod!a prezen nej listiny
Overovatelia : Ing. Daniela Lempochnerová , Daniela Tla íková
Zapisovate! : Ing. O!ga Polkorábová
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie zasadnutia , ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z OZ
800. výro ie Obce Vinosady
Návrh VZN .1/2008 dodatok .1 k VZN .2/2002 o stanovení odplaty za odvádzanie
odpadových vôd verejnou splaškovou kanalizáciou a za istenie dovážaných odpadových
vôd v ,OV vo Vinosadoch
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1
Zasadnutie OZ zahájil starosta Ing. Miroslav Achberger .
Overovatelia zápisnice : Ing. Daniela Lempochnerová , Daniela Tla#íková , zapisovate&ka Ing.
O&ga Polkorábová
K bodu 2
Úlohy vyplývajúce z uznesenia . 3/2008/OZ zo zasadnutia OZ boli splnené.
K bodu 3
800. výro#ie Obce Vinosady
Uznesenie : OZ ukladá starostovi do konca tohto týžd%a zostavi? asový
harmonogram osláv 800. výro ia Obce Vinosady jednohlasne
Uznesenie : OZ ukladá starostovi zverejni? v týždenníku Pezinsko Oslavy 800.výro ia
Obce Vinosady + v Modranských zvestiach jednohlasne
K bodu 4
Návrh VZN .1/2008 dodatok .1 k VZN .2/2002 o stanovení odplaty za odvádzanie
odpadových vôd
Uznesenie : OZ ukladá starostovi pripravi? Návrh VZN o stanovení odplaty za
odvádzanie odpadových vôd verejnou splaškovou kanalizáciou a za istenie
dovážaných odpadových vôd v COV vo Vinosadoch jednohlasne
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Bod .5
Rôzne
1. Výberové konanie na funkciu riadite&ky pre ZŠ vo Vinosadoch – zmena #lenov rady školy
Uznesenie : OZ navrhuje delegova? do rady školy z vlastných radov Ing. Danielu
Lempochnerovú jednohlasne
Uznesenie : OZ schválilo lena rady školy p. Ing. Danielu Lempochnerovú – 4 hlasy
za , 1 sa zdržal hlasovania
Uznesenie : OZ ukladá starostovi oboznámi? predsední ku Rady školy , že lenka rady
školy p. O!ga Slobodová sa uchádza o post riadite!a školy jednohlasne
Uznesenie : Vyzva? Radu školy na zvolenie nového lena pedagogického pracovníka
a zvoleného zástupcu Obce Vinosady k termínu výberového konania
2. Schválenie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnute&ností pod&a zmluvy
o zriadení záložného práva uzavretej so Štátnym fondom rozvoja bývania , Lama#ská cesta
8,833 04 Bratislava 37 a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava
Uznesenie : OZ súhlasí s návrhom na vklad záložného práva do katastra
nehnute!ností pod!a zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej so Štátnym fondom
rozvoja bývania, Lama ská cesta 8 , 833 04 Bratislava 37 vedená na Katastrálnom
úrade v Bratislave , Správa katastra Pezinok pod íslom konania V 1583/2008, a
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava vedená na Katastrálnom
úrade v Bratislave , Správa katastra Pezinok pod íslom konania V 1584/2008
jednohlasne
3. Starosta predložil OZ manipula#ný poriadok 9OV Vinosady vypracovaný Obvodným
úradom životného prostredia v Pezinku
Uznesenie : OZ berie manipula ný poriadok COV Vinosady na vedomie
4. Ing. Daniela Lempochnerová predniesla požiadavku na osadenie informa#nej tabule
v lokalite Hrubá ro&a
Uznesenie : OZ súhlasí s osadením informa nej tabule v lokalite Hrubá ro!a
jednohlasne
Uznesenie : OZ ukladá starostovi zabezpe i? vyzvanie ob anov prostredníctvom MR
upravenia vlastného aj verejného priestranstva pred obytnými domami a bytmi ,
o odstránenie nepojazdných vozidiel a stavebného materiálu z týchto priestranstiev
a požiada? ochotných ob anov o pomoc pri úprave existujúcej verejnej zelene v obci
jednohlasne
Termíny vyhlásenia : 18.06.2008 a priebežne v 26.týždni
OZ jednohlasne schva!uje
5. Zasadnutie stavebnej komisie d=a 09.06.2008 , bol spracovaný zápis , pod&a ktorého bolo
prijatých 14 rozhodnutí
Uznesenie : OZ schválilo zápis zo stavebnej komisie zo d%a 09.06.2008 jednohlasne
Uznesenia boli schválené pod&a jednotlivých bodov prezen#nej listiny prítomných.
Zasadnutie OZ ukon#il starosta o 22.15 hodine.
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Vo Vinosadoch , 10.06.2008
Zapísala : Ing. O. Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia : Ing. Daniela Lempochnerová
Daniela Tla íková
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U Z N E S E N I E . 4/2008/OZ
zo zasadnutia Obecného zastupite!stva vo Vinosadoch d%a 10.06.2008

Obecné zastupite&stvo vo Vinosadoch po prerokovaní programu:
A/ Schva!uje - súhlasí
1. lena rady školy p. Ing. Danielu Lempochnerovú – 4 hlasy za , 1 sa zdržal hlasovania
2. s osadením informa nej tabule v lokalite Hrubá ro!a jednohlasne
3. zápis zo stavebnej komisie zo d%a 09.06.2008 jednohlasne
4. OZ súhlasí s návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnute!ností pod!a
zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej so Štátnym fondom rozvoja bývania,
Lama ská cesta 8 , 833 04 Bratislava 37 vedená na Katastrálnom úrade v Bratislave ,
Správa katastra Pezinok pod íslom konania V 1583/2008, a Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Bratislava vedená na Katastrálnom úrade v Bratislave ,
Správa katastra Pezinok pod íslom konania V 1584/2008 jednohlasne
B/ Berie na vedomie :
1. manipula ný poriadok COV Vinosady na vedomie
C/ Ukladá :
1. starostovi do konca tohto týžd%a zostavi? asový harmonogram osláv 800. výro ia Obce
Vinosady jednohlasne
2. starostovi zverejni? v týždenníku Pezinsko Oslavy 800.výro ia Obce Vinosady +
v Modranských zvestiach jednohlasne
3.starostovi pripravi? Návrh VZN o stanovení odplaty za odvádzanie odpadových vôd
verejnou splaškovou kanalizáciou a za istenie dovážaných odpadových vôd v COV vo
Vinosadoch jednohlasne
4. starostovi oboznámi? predsední ku Rady školy , že lenka rady školy p. O!ga Slobodová sa
uchádza o post riadite!a školy jednohlasne
5. starostovi zabezpe i? vyzvanie ob anov prostredníctvom MR upravenia vlastného aj
verejného priestranstva pred obytnými domami a bytmi , o odstránenie nepojazdných vozidiel
a stavebného materiálu z týchto priestranstiev a požiada? ochotných ob anov o pomoc pri
úprave existujúcej verejnej zelene v obci jednohlasne
Termíny vyhlásenia : 18.06.2008 a priebežne v 26.týždni
OZ jednohlasne schva!uje
D/ Vyzve :
1. Radu školy na zvolenie nového lena pedagogického pracovníka a zvoleného zástupcu
Obce Vinosady k termínu výberového konania
F/ Navrhuje :
1.OZ navrhuje delegova? do rady školy z vlastných radov Ing. Danielu Lempochnerovú
jednohlasne 1
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Uznesenie bolo schválené pod a jednotlivých bodov po tu prítomných na prezen nej listine.

Vo Vinosadoch , 10.06.2008
Zapísala : Ing. O. Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia :

Ing. Daniela Lempochnerová
Daniela Tla íková
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