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02. Z á p i s n i c a 2011
z rokovania obecného zastupite stva, ktoré sa konalo
d a 01. marca 2011 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: pod a prezen nej listiny (príloha .1)
Ospravedlnený : Ing. Ján Vršek
Overovatelia : p. Darina Š as ná, p. Vladimír ajkovi
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – sú as ou zápisnice (pozvánka)

1. Bod
Zahájenie zasadnutia, ur enie zapisovate a, overovate ov,
schválenie programu.
Starosta obce p. Milan Lempochner otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú
prítomní 6 poslanci OZ, ur il overovate ov zápisnice p Darinu Š astnú, p. Vladimíra ajkovi a,
zapisovate ku Ing. Danielu Lempochnerovú.
Starosta obce p. Milan Lempochner
predniesol návrh programu (pozvánka). Vyzval na
pripomienkovanie a doplnenie programu. Poslanky a OZ pani Ing. Igrid Pätoprstá predložila návrh na
zmenu poradia bodov programu rokovania OZ, poslanky a pani Ing. Iveta Kr márová predložila
návrh vypusti z programu bod 14. Schválenie uznesenia a uznesenia schva ova pri každom bode
rokovania. Starosta dal hlasova o týchto zmenách a OZ alej rokovalo pod a zmeneného programu:
1. Zahájenie zasadnutia , ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice, schválenie programu
2. Plnenie uznesení
3. Petícia škola + správa od p.riadite ky ZŠ PhDr.M.Tremkovej
4. Správa o hospodárení školy + demografický vývoj za posledných 6 rokov
5. Návrh na zrušenie školy
6. Schválenie lenov komisií
7. Vo ba hlavného kontrolóra (vykonávanie zárobkovej innosti)
8. Schválenie rokovacieho poriadku
9. Rozpo et – schválenie
10. Schválenie ú tovnej uzávierky, výro nej správy + závere ný ú et obce za rok 2009
11. Vypracovanie územného plánu obce (stavebná komisia) – návrh, financovanie
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
OZ schva uje program rokovania :
1 Prítomných
Bod . 1 Hlasovanie .

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0

2. Bod Plnenie uznesení
Kontrolu plnenia Uznesenia . 011/2011/01 zo d a 11.01.2011vykonala pani zástupky a
starostu Darina Š astná pod a jednotlivých bodov.
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Obecné zastupite stvo poveruje starostu preveri inventarizáciu za rok 2010 obecného
majetku a poda informáciu na nasledujúcom zasadnutí OZ:
Informáciu podal starosta ústne, je potrebné vykona novú inventarizáciu na obecnom úrade, nako ko
zápisnicu z inventarizácie majetku na obecnom úrade v decembri 2010 nepodpísala lenka
inventariza nej komisie pani Daniela Tla íková – príloha . 2 správa
Starosta navrhol vykona inventarizáciu majetku na obecnom úrade a navrhol zloženie inventariza nej
komisie: pani Marie Špa ková a pani Darina Š astná. Termín konania inventúry navrhol do d a
12.04.2011
Uznesenie . 012/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo schva uje termín konania inventarizácie majetku na obecnom úrade do
12.04.2011 a inventariza nú komisiu v zložení pani Marie Špa ková a pani Darina Š astná.
2 Prítomných
6 Za
6 Proti
0 Zdržal sa
0
Bod . 2 Hlasovanie .
OZ poveruje starostu vypracova právnu analýzu vyplatených odmien predchádzajúceho
starostu s možnos ou
vymožite nosti vrátenia neschválených odmien v termíne do
nasledujúceho zastupite stva.
Starosta informoval OZ oh adom vypracovania právnej analýzy právnym zástupcom obce JUDr.
Novomeským ako aj druhým nezávislým právnikom a informoval OZ o pripravení dohody
o vzájomnom zapo ítaní neoprávnene vyplatených odmien a nárokom na odstupné s predchádzajúcim
starostom obce p. Ing. Miroslavom Achbergerom. V prípade, že p. Ing. Miroslav Achberger nebude
prístupný k uzavretiu dohody, pristúpi obec k vymáhaniu poh adávky súdnou cestou. Termín
rokovania s p. Achbergerom bol dohodnutý na 04.03.2011.
OZ poveruje starostu zisti informácie, aké projekty boli podané v predchádzajúcom období
a informáciu poda do budúceho zasadnutia OZ.
Starosta informoval OZ, že v predchádzajúcom volebnom období neboli podané projekty, respektíve
schválené projekty z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov, ktoré by prechádzali do
aktuálneho obdobia.
V januári 2011 bola opätovne podaná žiados na Ministerstvo životného prostredia SR na dotáciu na
dobudovanie kanalizácie, 28.02.2011 bola podaná žiados na MV SR na dodávku a montáž 2
informa ných tabú na meranie a spoma ovanie rýchlosti vozidiel pri vjazde do obce,
a v priebehu marca 2011 je pripravovaná žiados na dotáciu na obnovu a dobudovanie obecného
rozhlasu.
OZ poveruje starostu preveri podpísanú hmotnú zodpovednos predchádzajúceho starostu
a rieši zodpovednos za spôsobenú škodu na motorovom vozidle, ktoré mal v používaní
Spoluú as , ktorá bola vy íslená pois ov ou z poistného plnenia za poškodené služobné vozidlo bude
zapo ítaná s nárokom na vyplatenie odstupného predchádzajúcemu starostovi.
OZ poveruje starostu o vypracovanie smernice na používanie služobného auta v termíne do
30.06.2011
Úloha trvá
OZ poveruje starostu poda
zasadnutia.

informácie oh adom stavebných lokalít v obci do budúceho
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Starosta informoval OZ o sú asných rozostavaných stavebných lokalitách obce: Hrubá ro a, Bolešky,
Tále, Repnica, Záhumenice a Muškát.
Oh adom financovania a stup a rozostavanosti v jednotlivých lokalitách, po te vydaných stavebných
povolení požiadal predsedky u stavebnej komisie Ing. Ivetu Kr márovú a predsedky u finan nej
komisie Ing. Ingrid Pätoprstú v sú innosti s pracovní kami OcÚ, aby vypracovali analýzu a predložili
do nasledujúceho termínu konania rokovania OZ.
OZ poveruje starostu vypracova finan nú a vecnú analýzu fungovania školy s dopadom na
obecný rozpo et do budúceho zasadnutia
Starosta predniesol analýzu od roku 2005 do roku 2010 oh adom financovania školy
a demografického vývoja detí v obci (príloha . 3)

3. Bod

Petícia škola + správa od p. riadite ky ZŠ PhDr. M. Tremkovej

Pani PhDr. M .Tremková - riadite ka školy podala verbálne informácie oh adom fungovania
základnej školy v obci, upozornila na dosahované výborné výsledky žiakov, ktorí
navštevovali ZŠ a alej pokra ovali na druhom stupni v iných školách a osemro ných
gymnáziách s výbornými výsledkami K jej podávaným informáciám sa pripojili aj prítomní
ob ania, zástupca Rady školy p. Mendl a prítomné pani u ite ky. Prebiehala živá diskusia,
ktorá bola zameraná hlavne za zachovanie a udržanie školy v obci. V diskusii padli obvinenia
na pani riadite ku škôlky, že nespolupracuje so školou a zámerne odhovára rodi ov v škôlke
od zapísania detí do obecnej základnej školy, o je dôsledok poklesu žiakov v ZŠ v obci.
Vo i týmto obvineniam sa dôrazne postavil pán starosta a vyhlásil, že tieto tvrdenia sa
nezakladajú na pravde a jedná sa len o nepodložené ohováranie.
Do diskusie sa zapojil aj pán evanjelický farár a taktiež poukázal na kvalitu vyu ovania v ZŠ.

4. Bod

Správa o hospodárení školy a demografický vývoj za 6 rokov

Starosta predniesol správu o postupnom klesajúcom po te žiakov v ZŠ Vinosady za posledných 6
rokov. Upozornil, že oraz viac žiakov navštevuje ZŠ v blízkych spádových mestách v Modre
a v Pezinku od prvého ro níka. Zárove informoval, že s klesajúcim po tom žiakov neprimerane rastú
finan né náklady na zabezpe enie prevádzky školy v obci a pri tomto trende obec nebude ma
dostatok finan ných prostriedkov na zabezpe ovanie materiálneho a technického vybavenia školy.
OZ poverilo finan nú komisiu a školskú komisiu vypracova podrobnú analýzu nákladov na základnú
školu a ŠKD a pripravi návrh VZN normatív na financovanie školy, MŠ, ŠKD a školskej jedálne
v spolupráci s lenmi bývalých komisií a bývalou ú tovní kou obecného úradu p. Ábelovskou. Termín
predloženia stanovilo na najbližšie rokovanie OZ 12.04.2011.
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Návrh na zrušenie školy

Nebol predložený návrh na zrušenie školy.

6. Bod

Schválenie lenov komisií

Zástupky a starostu pani Darina Š astná predniesla návrh na schválenie jednotlivých lenov
komisií.
Komisia pre výstavbu územné plánovanie a životné prostredie:
Antonín Nemec
RNDr. Anna Lev íková
Ing. arch. Andrej Farkaš
Ing. Jana Kme ová
Ing. Iveta Trteková
Ing. Ján Vršek
Marie Špa ková - tajomník
Komisia finan ná a sociálna:
Martin Šimonovi
So a Pinterová
Ing. Daniela Lempochnerová
Ing. Margita Šebová
udmila Bohušová - tajomník
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Mgr. Irena íková
Veronika Nemcová
Mgr. udovít Arvay
Marek Nem ek
Miloš Dugovi
Vladimír ajkovi
O ga Fra ová
Mgr.Elena Machá ková
Uznesenie . 013/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo schva uje lenov komisií:
Komisia pre výstavbu územné plánovanie a životné prostredie:
Antonín Nemec
RNDr. Anna Lev íková
Ing. Arch. Andrej Farkaš
Ing. Jana Kme ová
Ing. Iveta Trteková
Ing. Ján Vršek
Marie Špa ková - tajomník
Komisia finan ná a sociálna:
Martin Šimonovi
So a Pinterová
Ing. Daniela Lempochnerová
Ing. Margita Šebová
udmila Bohušová - tajomník
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Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Mgr. Irena íková
Veronika Nemcová
Mgr. udovít Arvay
Marek Nem ek
Miloš Dugovi
Vladimír ajkovi
O ga Fra ová
Mgr. Elena Machá ková
Bod .

6

Hlasovanie .

3

Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0

Ing. Iveta Kr márová navrhla o 19,45 hod. pätnás minútovú prestávku v rokovaní OZ.
O 20,00 hod OZ pokra ovalo v rokovaní.

7. Bod

Vo ba hlavného kontrolóra

Starosta obce informoval OZ o prihlásených uchádza och na funkciu hlavného kontrolóra
obce. Na OÚ doru ilo žiadosti 8 uchádza ov. Starosta konštatoval, že všetci uchádza i
predložili žiadosti, ktoré obsahovali všetky potrebné dokumenty preukazujúce potrebné
vzdelanie a bezúhonnos v zmysle zákona . 369/1990 Z.z. o obecnom zastúpení a žiaden
uchádza nebol z vo by vylú ený.
Starosta pre ítal mená uchádza ov:
Juraj Adamec, Vinosady
JUDr. Vojtech Baláž, Vinosady
Mgr. Iveta Balej íková, Bratislava
Zlatica Danišovská, Bratislava
Božena Hucková, Dolný Kubín
Janka Ma usová, Pezinok
Marianna Mendlová, Bratislava
Mária Moláková, Svätý Júr
Poslanci OZ navrhli tajnú vo bu hlasovania pri vo be hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie . 014/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo schva uje tajnú vo bu hlavného kontrolóra
Bod .

7

Hlasovanie .

4

Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0

OZ navrhlo vytvorenie mandátovej komisie pre tajnú vo bu hlavného kontrolóra v zložení p. Ing.
Margita Šebová, p. Vladimír ajkovi
Uznesenie . 015/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo schva uje lenov mandátovej komisie pani Ing. Margitu Šebovú a pána
Vladimíra ajkovi a pre tajnú vo bu hlavného kontrolóra.
Bod .

7

Hlasovanie .

5

Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0
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Mandátová komisia spo ítala hlasy z tajného hlasovania a konštatovala, že v tajnom hlasovaní
nezískal žiadny uchádza nadpolovi nú vä šinu hlasov prítomných poslancov a vyhlásila druhé kolo
tajného hlasovania, do ktorého postúpili uchádza i s najvä ším po tom hlasov.(príloha .4 hlasovacie
lístky)
Do druhého kola postúpili uchádza i:
Mgr. Iveta Balej íkova, Bratislava
získala 3 hlasy

Juraj Adamec, Vinosady
JUDr. Vojtech Baláž, Vinosady
Zlatica Danišovská, Bratislava

získal 1 hlas
získal 1 hlas
získal 1 hlas

Mandátová komisia spo ítala hlasy z druhého kola tajného hlasovania a konštatovala, že v tajnom
hlasovaní nezískal žiadny uchádza nadpolovi nú vä šinu hlasov prítomných poslancov. (príloha .5
hlasovacie lístky)
Hlasovanie z druhého kola tajnej vo by:
Mgr. Iveta Balej íkova, Bratislava

Juraj Adamec, Vinosady
JUDr. Vojtech Baláž, Vinosady
Zlatica Danišovská, Bratislava

získala 3 hlasy

získal 1 hlas
získal 1 hlas
získal 1 hlas

Mandátová komisia konštatovala, že v dvoch kolách tajnej vo by OZ nezvolilo hlavného kontrolóra
obce.
Uznesenie . 016/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo vyhlasuje opätovnú vo bu hlavného kontrolóra obce na 12.04.2011.
Bod .

7

Hlasovanie .

6

Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0

OZ opätovne preverilo súlad výsledkov tajnej vo by hlavného kontrolóra so zákonom . 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení a konštatovalo že v 2. kole tajnej vo by nie je potrebná nadpolovi ná vä šina
prítomných poslancov k zvoleniu hlavného kontrolóra, ale v 2. kole je zvolený ten uchádza , ktorý
získa najviac hlasov. Mandátová komisia osved ila, že jeden uchádza pani Mgr. Iveta Balej íkova,
Bratislava, získala 3 hlasy, o predstavuje najviac získaných hlasov.

Uznesenie . 017/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo ruší uznesenie . 016/2011/03 zo d a 01.03.2011 o vyhlásení opätovnej vo by
hlavného kontrolóra obce na 12.04.2011.
Bod .

7

Hlasovanie .

7

Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

Uznesenie . 018/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo volí hlavného kontrolóra obce pani Mgr. Iveta Balej íková
Hlasovanie . 8 : tajným hlasovaním s po tom hlasov: 3 .

0
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Schválenie rokovacieho poriadku

Starosta predložil návrh rokovacieho poriadku a dôvodovú správu.
Poslanky a OZ Ing. Iveta Kr márová predniesla pripomienky k predloženému návrhu.
Starosta upozornil poslancov OZ, že predložený návrh rokovacieho poriadku všetci poslanci obdržali
na predchádzajúcom rokovaní OZ v januári 2011 a o akával, že svoje pripomienky a návrhy
k predkladanému materiálu predložia v dostato nom asovom predstihu tak, aby rokovací poriadok
mohol by prijatý na tomto rokovaní OZ.
Uznesenie . 019/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo schva uje rokovací poriadok.
Bod . 8 Hlasovanie .
9 Prítomných
6 Za
0 Proti
Uznesenie . 019/2011/03 zo d a 01.03.2011 nebolo schválené.

9. bod

5

Zdržal sa

1

Rozpo et na rok 2011

Predsedky a finan nej komisie a poslanky a OZ p. Ing. Ingrid Pätoprstá predložila návrh na
schválenie rozpo tu obce na rok 2011.
Uznesenie . 020/2011/03 zo d a 01.03.2011
OZ rokovanie o schválení rozpo tu na rok 2011 presúva do rokovania nasledujúceho zasadnutia
Bod .

9

10. Bod

Hlasovanie .

10 Prítomných

6

Za

6 Proti

0

Zdržal sa

0

Schválenie ú tovnej závierky, výro nej správy a závere ný ú et
za rok 2009

Starosta obce predložil návrh na schválenie ú tovnej závierky, výro nej správy a závere ného
ú tu obce za rok 2009. Návrh odôvodnil, že OZ v predchádzajúcom volebnom období si túto
zákonnú povinnos nesplnilo a ú tovná závierka, výro ná správa a závere ný ú et za rok
2009 sú overené audítorom obce Ing. Alojzom Jajcayom, licencia SKAu: 289 zo d a
18.11.2010. – predložená audítorská správa.
Uznesenie . 021/2011/03 zo d a 01.03.2011
OZ schva uje ú tovnú závierku obce za rok 2009, výro nú správu za rok 2009 a závere ný ú et obce
za rok 2009.
Bod .

10 Hlasovanie .

11 Prítomných

6

Za

4 Proti

0

Zdržal sa

2
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Vypracovanie územného plánu obce

Starosta obce upozornil na nevyhnutnos vypracovania územného plánu obce, nako ko
existujúci územný plán je zastaralý a neaktuálny a vyzval poslancov na aktívnu ú as pri
h adaní riešení možností financovania pri vypracovaní UP obce.
Poslanky a Ing. Iveta Kr márová podala informáciu oh adom možnosti financovania
vypracovania ÚP prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy.
OZ poverilo stavebnú komisiu a finan nú komisiu preveri možnosti vyfinancovania
prípravných prác a správu poda do budúceho OZ.

12. Bod

Rôzne

12.1. Vznesená požiadavka zo strany riadite ky ZŠ na namontovanie mera ov spotreby vody
na telocvi ni a škole.
12.2. OZ požaduje preveri zmluvy na sto né a spôsob vyú tovania sto ného – požiadavka na
vypracovanie výmerov spolu s poštovou poukážkou na platbu.
12.3. JUDr. Vojtech Baláž predniesol kritické pripomienky k rokovaniu OZ.
12.4. Pani Zuzana Bahíková žiada starostu o predloženie dokladu o stave ú tu na geofonde
nájomných bytov na Školskej ulici 49.
12.5. Pani
z OV.

Daniela Tla íková predložila požiadavku na vy íslenie nákladov a príjmov

Uznesenie . 022/2011/03 zo d a 01.03.2011
Obecné zastupite stvo poveruje:
-

predsedky u stavebnej komisie Ing. Ivetu Kr márovú a predsedky u finan nej komisie Ing.
Ingrid Pätoprstú v sú innosti s pracovní kami OcÚ vypracova analýzu financovania a stup a
rozostavanosti v jednotlivých stavebných lokalitách, analýzu po tu vydaných stavebných
povolení.

-

finan nú komisiu a školskú komisiu vypracova podrobnú analýzu nákladov na základnú
školu a ŠKD a pripravi návrh znenia VZN normatív na financovanie školy, MŠ, ŠKD
a školskej jedálne v spolupráci s lenmi bývalých komisií a bývalou ú tovní kou obecného
úradu p. Ábelovskou. Termín predloženia stanovilo na najbližšie rokovanie OZ 12.04.2011.

-

stavebnú komisiu a finan nú komisiu preveri možnosti vyfinancovania prípravných prác na
vypracovanie územného plánu obce a správu predloži do budúceho rokovania OZ

-

starostu preveri zmluvy na sto né a spôsob vyú tovania sto ného – požiadavka na
vypracovanie výmerov spolu s poštovou poukážkou na platbu

-

poveruje starostu predloži doklad o stave ú tu na geofonde nájomných bytov pani Bahíkovej

-

starostu na predloženie vy íslenia nákladov a príjmov z OV
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Diskusia

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom

14. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner po akoval za ú as na
rokovaní obecného zastupite stva všetkým prítomným a ukon il rokovanie obecného zastupite stva
d a 01.03.2011 o 22,05 hod..
zapísal(a) : Ing. Daniela Lempochnerová

D a 01.03.2011 starosta obce Milan Lempochner

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

D a 01.03.2011 overila: Darina Š astná

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

D a 01.03.2011 overil: Vladimír ajkovi

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

