Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Viničné
konaného dňa 01.12.2014.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny zo dňa 01.12.2014.
1. Otvorenie zasadnutia:
Starosta privítal prítomných poslancov a zúčastnených občanov obce Viničné a zahájil OZ.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice:
Starosta obce určil overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Cyril Pažitný, Martin Ulrich
Zapisovateľ: Ing. Ervín Karabínoš
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva:
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Karol Krasňan predniesol informáciu o výsledkoch volieb
starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Informácia je
prílohou tejto zápisnice č. 1. Zagratuloval zvolenému starostovi a poslancom. So zapisovateľkou
miestnej volebnej komisie odovzdali menovacie dekréty.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce zložil a podpísal predpísaný sľub
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslancov OZ. Poslanci zložili a podpísali predpísaný sľub
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
Úvodom sa starosta poďakoval občanom za ich hlasy, vďaka ktorým bol opäť zvolený za starostu
obce a poslanci do obecného zastupiteľstva. Verí že to bolo ohodnotenie vykonanej práce
v končiacom sa období a v minulosti. Poďakoval aj členom miestnej a okrskovým komisiám za
dobré zvládnutie volieb. Prejavená dôvera zaväzuje, aby sme v novom volebnom období
pristupovali k svojim povinnostiam zodpovedne, dokončili rozpracované akcie a riešili nové úlohy.
Výsledky v končiacom sa volebnom období sú uvedené vo vydanom volebnom letáku, preto ich
nebude všetky konkrétne uvádzať. Spolupráca s miestnymi spolkami, organizáciami , športovými
klubmi bola na dobrej úrovni. Teší ho že sme našli spoločnú reč s miestnymi podnikateľmi.
Presvedčili sme ich o poskytnutí nezištnej sponzorskej pomoci pri akciách ako bola prestavba
starého kultúrneho domu na jedáleň a kuchyňu pri ZŠ, vybudovanie kuchyne v spoločenskom dome
a ďalších aktivitách. Tak ako v celej našej spoločnosti aj my sme museli riešiť viacero
nepríjemných sporov medzi obyvateľmi obce a napádaní našej činnosti. Pri zhodnotení dôvodov
týchto podaných podnetov podľa starostovho názoru sa jednalo o osobné ambície , presadzovanie
osobných zámerov na úkor verejného záujmu, aj o osobnú pomstu. Riešenie týchto napadnutí
administratívne zaťažovalo pracovníčky na obecnom úrade. Aj keď sa podnety preukázali ako
neopodstatnené bolo nepríjemné riešiť napadnutia na všetkých štátnych orgánoch kde boli podané.
Nebránime sa konštruktívnej diskusii, pripomienkam k našej práci, ale s návrhmi na možné riešenia.
Horšie je odpovedať na krivé obvinenie, výmysly, ohováranie a účelové klamstvá. Riešenie
takýchto sporov zaberá veľa času a nepridá na pokoji pri náročnej práci.
Napriek tomu bude starosta aj naďalej vykonávať svoju funkciu na základe dôvery vo všetkých

občanov našej obce. Stále bude pozývať na diskusiu o každom probléme. Systém svojej práce
nebude zásadne meniť. Nebude to direktívne riadenie, ale bude všetky schvaľované rozhodnutia
riešiť na základe diskusie o každom pripravovanom zámere s poslancami a s občanmi obce. Podľa
neho tento systém je náročný, ale zodpovedá nastoleným pravidlám riadenia samosprávy v
demokratickom systéme spravovania verejných vecí.
Verí že v budúcom volebnom období sa bude pracovať v lepšej atmosfére. Len tak je možné
zvládnuť všetky úlohy, ktoré chceme v budúcnosti zabezpečiť.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva:
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia OZ. Program OZ bol schválený v navrhnutom
členení v počtom hlasov prítomných poslancov
za 7,
proti 0
zdr. 0
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ:
Za poslanca, ktorý bude v prípadoch určených zákonom NR SR č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení
§ 12 zvolávať a viesť zasadnutia OZ bol navrhnutý poslanec Ing. Michal Buček. Návrh bol
schválený počtom hlasov prítomných poslancov
za 6,
proti 0
zdr. 1
9. Zriadenie poradného orgánu obce na prípravu riadneho zasadnutia OZ:
Starosta obce predložil návrh, aby takýmto poradným- prípravným orgánom bola namiesto obecnej rady
pracovná porada poslancov OZ. Návrh odôvodnil tým, že pri delegovaní malého počtu poslancov OZ podľa
predpísaného zákona do obecnej rady a jej práca spočívajúca v príprave zasadnutí OZ sa v minulosti
neosvedčilo. Osvedčili sa pracovné stretnutia všetkých poslancov pred zasadnutím OZ. Na pracovnom
stretnutí sa všetci poslanci oboznámili s obsahom materiálov predkladaných na zasadnutie OZ a mohli
vyjadriť svoje stanoviská. Návrh starostu bol prijatý počtom hlasov prítomných poslancov

za 7,

proti 0

zdr. 0

10. Diskusia:
Do diskusie neboli podané podnety poslancov OZ.

a) Podnet predložil občan p. M Geletka a tento sa dotýkal dopravnej situácie na Lipovej ulici,
miesta pred 1. bytovým domom, kde sa neoprávnene parkuje s osobnými motorovými vozidlami.
Ďalej uviedol, že nové dopravné značenie, začiatok obytnej zóny je neúplné. Chýba značka
ukončenie obytnej zóny. Ďalej uviedol že, ak sa robí dopravné značenie, treba vypracovať projekt
a má byť realizovaný až na základe schválenia tohto dopravného projektu dopravným inžinierom.
Starosta odpovedal, že problém s nepovoleným parkovaním sa rieši už dlhšiu dobu a to osobnými
pohovormi na schôdzi bytového spoločenstva, osadeným dopravných značiek (ktoré boli
odstránené). S nepovoleným parkovaním sú trvalé problémy, zatiaľ nepomáha ani upozornenie
o možnom poškodení parkovaných áut pri zúženom prejazde, vznikom dopravných nehôd. Musí sa
nájsť dôsledný spôsob zamedzenia takéhoto parkovania a možnosti okamžitej vymoženosti
zaplatenia oprávnenej pokuty. V uvádzanej lokalite neriešime nové dopravné značenie, ale
nahrádzame odcudzené dopravné značky. Zatiaľ sme osadili značku začiatok obytnej zóny. Túto
akciu sme začali robiť na základe podnetu obyvateľov. Podklady na pokračovanie spracováva Ing.
Krasňan. Starosta sľúbil, že ak bude riešený nový návrh dopravného značenia, tak bude daný k
posúdeniu na OR PZ ODI Ba Okolie, odborný orgán PZ v Pezinku. Zároveň uviedol, že takéto
pripomienky je možné riešiť priamo na Obecnom úrade, nahlásiť osobne starostovi. Nemusí sa to
nahlasovať na zasadnutí OZ.
b) Mgr. Slaninková sa pýtala prečo nesvieti pouličné osvetlenie na ul. Lipová, Brezová. Starosta
informoval prítomných, že o uvedenom probléme sa vie, a obec sa ho snaží zatiaľ bezúspešne
odstrániť ( problém je spôsobený skratom v el. vedení, ktorý nebol dosial odhalený). Zároveň

oznámil, že rieši realizáciu výmeny všetkých lámp v obci, ktorá bola schválená OZ. S výmenou by
sa malo začať v budúcom týždni.
11. Uznesenie:
Starosta prečítal návrh uznesenia. Opýtal sa či sú pripomienky. Keďže neboli, dal o návrhu hlasovať.
za7,
proti 0
zdr. 0

12. Záver:
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Pán starosta ukončil zasadanie
OZ.
Zapísal: Ing. Ervín Karabínoš
Vo Viničnom, dňa 01.12.2014.

Overili:

....................................
Mgr. Ingrid Slaninková

………………………….
Mgr. Štefan Lenghart - starosta

..............................
Ing. Michal Buček

