03. Zápisnica roku 2011 - OZ 12.04.2011

strana 1/

03. Z á p i s n i c a 2011
z rokovania obecného zastupite stva, ktoré sa konalo
d a 12. apríla 2011 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: pod a prezen nej listiny (príloha .1)
Ospravedlnený : Ing. Margita Šebová
Overovatelia : Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. ubomíra Zápražná
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: Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. ubomíra Zápražná,
zapisovate ka: Ing. Daniela Lempochnerová.
Starosta obce p. Milan Lempochner
predniesol návrh programu (pozvánka). Vyzval na
pripomienkovanie a doplnenie programu. Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu.
Starosta dal hlasova o programe a OZ alej rokovalo pod a programu:
1. Zahájenie zasadnutia , ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice, schválenie programu
2. Plnenie uznesení
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 1/2011 o ur ení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy z rozpo tu obce na die a materskej školy, na die a školského výchovno-vzdelávacieho
zariadenia a školského ú elového zariadenia na rok 2011 v zria ovate skej pôsobnosti Obce Vinosady
- schválenie
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 2/2011 o výške príspevkov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských ú elových zariadeniach - schválenie
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 3/2011 o podmienkach ur ovania a vyberania
dane za ubytovanie na území Obce Vinosady – schválenie
6. Programový rozpo et rok 2011 – 2013 – schválenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie . 1
Uznesenie . 023/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ s c h v a u j e v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program rokovania.

2. Bod Plnenie uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonala pani zástupky a starostu Darina Š astná pod a jednotlivých
bodov.
Kontrola uznesenia . 012/2011/03 zo d a 01.03.2011
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Obecné zastupite stvo schva uje termín konania inventarizácie majetku na obecnom úrade do
12.04.2011 a inventariza nú komisiu v zložení pani Mária Špa ková a pani Darina Š astná.
Inventarizácia bola vykonaná d a 7.3.2011 vyhotovený zápis, komisia konštatuje, že neboli zistené
nezrovnalosti medzi majetkom vykazovaným v evidencii a skuto ným stavom.
Úloha bola splnená
Kontrola uznesenia . 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.

Ing. Iveta Kr márová sa informovala ako bola vybavená jej s ažnos k zápisniciam. Starosta
informoval, že náprava bola zriadená, opravená zápisnica v hlasovaní bola zverejnená na stránke
obce. alej Ing. Kr márová konštatovala, že toto uznesenie pokladá za neplatné pretože
v predchádzajúcom rokovaní OZ nebolo prijaté.
-

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.

lenovia finan nej a školskej komisie vypracovali podrobné analýzy nákladov na ZŠ, ŠKD,
školskú jedále a MŠ. Analýzy predniesla a prítomných informovala predsedky a finan nej
komisie Ing. Ingrid Pätoprstá. Návrhy znenia VZN boli predmetom rokovania v alších bodoch
rokovania OZ.
Starosta informoval prítomných, že tento bod vznikol ako podnet k petícií na zrušenie školy a toho
asu sa ZŠ ruši nebude.
-

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

Predsedky a finan nej komisie Ing.Ingrid Pätoprstá informovala, že rozpo et na rok 2011 ešte nie
je schválený a možnosti financovania prípravných prác na vypracovanie ÚP obce navrhuje
termín presunú po schválení rozpo tu a po kontrole plnenia rozpo tu k 30.6.2011, kedy bude už
spracovaný preh ad k 1. polroku.
-

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

Starosta informoval, že na platobných poukážkach je vypísané obdobie a množstvo odvedenej vody
v m³ a suma sto ného v €. Vypracovávanie samostatných výmerov na sto né a zasielanie týchto
výmerov producentom je administratívne a finan ne náro nejšie, zvyšovalo by náklady obce.
Pani hlavná kontrolórka Ing. Balej íková informovala, že je potrebné vystavova výmery.
-

poveruje starostu predloži výpis o stave ú tu na geofonde nájomných bytov pani Z.Bahíkovej

Starosta predložil stav ú tu pani Z. Bahíkovej a umožnil jej nahliadnutie do archívnych výpisov.
-

starostu na predloženie vy íslenia nákladov a príjmov z OV

03. Zápisnica roku 2011 - OZ 12.04.2011

strana 3/

Starosta predložil analýzu nákladov a výberu sto ného na OV od roku 2008. – Príloha . 2. Ing.
Ingrid Pätoprstá informovala o potrebe pripravi nové znenie VZN pravidiel pripojenia na
kanalizáciu a výberu sto ného v obci. Informovala,, že touto témou sa už zaoberá finan ná
komisia.

3. Bod

VZN . 1/2011 o ur ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
z rozpo tu obce na die a materskej školy, na die a školského
výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského ú elového
zariadenia na rok 2011

Starosta obce požiadal poslanky u a predsedky u finan nej komisie Ing. Ingrid Pätoprstú, aby
predložila a odôvodnila návrh znenia VZN . 1/2011 o ur ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
z rozpo tu obce na die a materskej školy, na die a školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia
a školského ú elového zariadenia na rok 2011.
Odôvodnenie v zmysle zápisu . 01. Zápisnica 2011 z finan nej a sociálnej komisie vo Vinosadoch zo
d a 25.03.2011 (príloha . 3)
alej informovala o možnostiach šetrenia finan ných prostriedkov napr. pres ahovaním OcÚ do
nevyužitých priestorov ZŠ.
Informovala o spôsobe výpo tu normatívu v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie . 2
Uznesenie . 024/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 1/2011 o ur ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
z rozpo tu obce na die a materskej školy, na die a školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia
a školského ú elového zariadenia na rok 2011.

4. Bod

VZN . 2/2011 o výške príspevkov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských ú elových
zariadeniach.

Starosta obce požiadal poslanky u a predsedky u finan nej komisie Ing. Ingrid Pätoprstú, aby
predložila a odôvodnila návrh znenia VZN . 2/2011 o výške príspevkov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských ú elových zariadeniach.
Odôvodnenie v zmysle zápisu . 01. Zápisnica 2011 z finan nej a sociálnej komisie vo Vinosadoch zo
d a 25.03.2011 (príloha . 3)
Hlasovanie . 3
Uznesenie . 025/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 2/2011 o výške príspevkov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských ú elových zariadeniach.
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VZN . 3/2011 o podmienkach ur ovania a vyberania dane za
ubytovanie na území Obce Vinosady

Starosta obce požiadal poslanky u a predsedky u finan nej komisie Ing. Ingrid Pätoprstú, aby
predložila a odôvodnila návrh znenia VZN . 3/2011 o podmienkach ur ovania a vyberania dane za
ubytovanie na území Obce Vinosady.
Odôvodnenie v zmysle zápisu . 01. Zápisnica 2011 z finan nej a sociálnej komisie vo Vinosadoch zo
d a 25.03.2011 (príloha . 3)
Hlasovanie . 4
Uznesenie . 026/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady . 3/2011 o podmienkach ur ovania a vyberania dane
za ubytovanie na území Obce Vinosady.

6. Bod

Programový rozpo et rok 2011- 2013

Starosta požiadal predsedky u finan nej komisie Ing. Ingrid Pätoprstú o stanovisko finan nej komisie
k navrhovanému rozpo tu.
Ing. Ingrid Pätoprstá informovala prítomných o predloženom rozpo te na rok 2011, je stanovený ako
vyrovnaný vo výške : 419 567,00 eur a programovom rozpo te na roky 2011 – 2013 a odporu ila
obecnému zastupite stvu predložený rozpo et na rok 2011 schváli .
Starosta obce požiadal o odborné stanovisko hlavnej kontrolórky pani Mgr. Ivety Balej íkovej
k návrhu viacro ného programového rozpo tu obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu programového
rozpo tu obce na rok 2011.
Pani Mgr. Iveta Balej íková predniesla Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacro ného
programového rozpo tu obce Vinosady na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpo tu obce na rok 2011 –
príloha . 4.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balej íková odporu ila OZ návrh rozpo et na rok 2011 a návrh
programového rozpo tu na obdobie 2011-2013 schváli s pripomienkami. – príloha . 4.
Hlasovanie . 5
Uznesenie . 027/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
A/

Obecné zastupite stvo b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpo tu

B/

Obecné zastupite stvo s c h v a
419 567,00 eur s pripomienkami.

C/

Obecné zastupite stvo u k l a d á zabezpe i dopracovanie Programového rozpo tu na roky
2011 – 2013 v zmysle Praktického a konkrétneho manuálu pre tvorbu programových štruktúr

u j e rozpo et Obce Vinosady na rok 2011 vo výške
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na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy (Manuál) a stanovuje termín
dopracovania programového rozpo tu do 15.05.2011.

7. Bod

Rôzne

7.1.

Plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011.

Plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 predložil hlavný kontrolór Mgr. Iveta
Balej íková s odôvodením jeho hlavných cie ov a priorít – príloha . 5.
Hlasovanie . 6
Uznesenie . 028/2011/03 zo d a 12.04.2011
OZ s c h v a u j e v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) plán kontrolnej innosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011.
7.2.

Starosta informoval o záujme ob anov o založenie nového futbalového klubu

7.3.
Ing. I. Pätoprstá informovala o požiadavkách z rokovania finan nej komisie oh adom
odpustenia poplatkov
Hlasovanie .7
Uznesenie . 29/2011/03
OZ nesúhlasí s poskytnutím ú avy z poplatkov za prenájom telocvi ne zo d a 18.02.2011, v zmysle
žiadosti Klubu žien. (príloha . 6)
Hlasovanie .8
Uznesenie . 30/2011/03
OZ nesúhlasí s poskytnutím príspevku pre Úniu nevidiacich a slabozrakých, v zmysle žiadosti.
(príloha . 7)
7.4. Ing. Kr márová predložila návrh Rokovacieho poriadku, pripravi do budúceho zasadnutia OZ.
7.5. Informácia oh adom Výzvy na erpanie dotácie z MŠ na riešenie havarijného stavu na opravu
strechy na telocvi ni a výmeny okien na ZŠ. Informácie o vyhodnotení výberového konania podal
starosta, bola zriadená výberová komisia na vyhodnotenie ponúk.

8. Bod

Diskusia

8.1. Do diskusie sa prihlásila pani riadite ka ZŠ PhDr. M. Tremková a žiadala do budúcnosti riešenie
presného vyhodnotenia spotrebovaných energií pre potreby ZŠ.
alej požadovala o pravidelné informovanie o vynaložených finan ných prostriedkov a pridelených
finan ných prostriedkov pre potreby ZŠ.
8.2. Pani poslanky a Ing. ubomíra Zápražná požiadala pani riadite ku, aby jej odôvodnila nižší
príspevok na ŠKD oproti MŠ. Pani riadite ka to odôvodnila tým, že ZŠ navštevujú prevažne detí zo
slabších sociálnych rodín.
8.3. Ing. I. Pätoprstá požiadala pani riadite ku o vedenie knižnice v rámci ZŠ, ím by sa ušetrili

03. Zápisnica roku 2011 - OZ 12.04.2011

strana 6/

finan né prostriedky na knižnicu. Pani riadite ka M. Tremková vysvetlila rozdiel, že sa jedná
o obecnú knižnicu a nie o školskú knižnicu.
OZ poverilo pani riadite ku ZŠ preveri možnos pretransferovania obecnej knižnice na školskú.
8.4. Informácia pani riadite ky o novozapísaných detí do ZŠ – 9 detí a 5 štvrtákov by malo odís .
8.5. Informácia oh adom zníženia rýchlosti obci na podnet p. ep eka – starosta informoval, že je
podaná žiados na dotáciu z Ministerstva dopravy SR na vybudovanie el. mera ov rýchlostí.
8.6. Informácia oh adom rozkopanej oblasti pri výstavbe p. Z. Bartoša – sú tam opakované nánosy
pri daž och a neudržiavanie meliora ného kanála v tejto stavebnej oblasti. Starosta pris úbil, že
pôjde preveri tento stav.
8.7. JUDr.V.Baláž sa zapojil do diskusie a požiadal o doplnenie predchádzajúceho zápisu
zastupite stva o pripomienky, že poslanci nemajú dostato né materiály k rokovaniu., kritizoval,
že zapisovate a by mal vykonáva pracovník OcÚ a upozornil, na etickú stránku, že manželka
starostu je lenkou finan nej komisie a zapája sa do práce na OcÚ, upozornil, že starosta si chce
robi s.r.o. – ku z OcU.
alej požadoval informáciu o riešení petície ob anov o zrušení školy. Starosta informoval, že ZŠ sa
neruší. JUDr. V. Baláž citoval zákon . 369/1990 Z.z. o riešení petície.
Pani zástupky a starostu Darina Š astná oponovala JUDr.V.Balážovi, aby nekritizoval prácu
zastupite stva a bývalého zastupite stva, ke doteraz pre obec on sám ni neurobil hoci
v predchádzajúcich rokoch na to možnosti mal.
8.8. Pani Bahíková sa s ažovala na pracovní ku pani .Bohušovú, že jej nechcela poskytnú výpis
z geofondu. Potvrdenie z banky je na sumu 15 tis. eur a pani Z.Bahíková tvrdí, že približne 12 tis. eur
chýba v kone nom zostatku. Pani Z.Bahíková si opätovne dohodla so starostom termín na nahliadnutie
do archívnych výpisov geofondu od roku 2008 na de 14.04.2011.
Starosta poveril pracovní ku OcÚ pani .Bohušovú o spracovanie platieb a výdavkov z geofondu od
roku 2008.

9. 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 12.04.2011 o 20,25 hod..
zapísal(a) : Ing. Daniela Lempochnerová

D a 12.04.2011 starosta obce Milan Lempochner

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

D a 12.04.2011 overila: Ing. Ingrid Pätoprstá

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

D a 12.04.2011 overil: Ing. ubomíra Zápražná

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

