Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Viničné
konaného dňa 11.07.2014.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny zo dňa 11.07.2014. Ospravedlnení- dvaja poslanci OZ.

1. Otvorenie zasadnutia:
Starosta privítal prítomných poslancov a zúčastnených občanov obce Viničné a zahájil OZ.
2. Schválenie navrhovaného programu
Ing. Peter Kyrinovič prečítal navrhovaný program, program bol menený doplnením 9. boduSchválenie zmluvy na vstup obce Viničné do spoločného školského úradu v Častej.
Navrhnutý program na OZ zo dňa 11.07.2014 bol schválený aj s navrhnutými zmenami (počtom
hlasov 5 za, p 0, z 0)
3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľov zápisnice:
komisie boli navrhnuté v tomto zložení:
Mandátová komisia: Ing. Michal Buček, Ing. Cyril Pažitný
Návrhová komisia: Ing. Peter Kyrinovič, Martin Ulrich
Overovatelia zápisnice: MUDr. Miloslav Frič, Ing. Michal Buček
Zapisovateľ: Ing. Ervín Karabínoš
za 5,
proti 0
zdr. 0
4.Zmluva o dielo
medzi obcou Viničné a Halama Holding s.r.o. na rekonštrukciu a nadstavbu starého ramena
Základnej školy vo Viničnom. Na základe výberového konania bola predložená zmluva s víťazom.
Táto zmluva bola prerokovaná a pripomienkovaná poslancami a kontrolórkou obce. Zmluva bola
schválená v predloženom znení so sumou 235 993,85 € s DPH.
za 5
proti 0
zdr 0
4. Zmluva o dielo
medzi obcou Viničné a Euripaving s.r.o. Jedná sa o dve zmluvy na tieto časti- na chodník vedľa
plotu cintorína po vstup do jedálne a spevnené plochy pred vstupom do cintorína a pred Materskou
školou. Zmluvy boli prerokované a pripomienkované poslancami a kontrolórkou obce. Na chodník
sa jedná o 11.894,- €. Na spevnené plochy cca 11. 274,-€. Obe zmluvy boli schválené
v predloženom znení.
za 5
proti 0
zdr.0
6 Počet volebných obvodov a počet poslancov na volebné obdobie 2014 až 2018
Na volebné obdobie 2014 až 2018 prítomní poslanci OZ schvaľujú jeden volebný obvod. Počet
poslancov OZ zostáva na predchádzajúcej úrovni t.j. 7 poslancov OZ. Starosta informoval, že
Komunálne voľby boli schválené a vyhlásené na 15.11.2014.
za 5
proti 0
zdr 0

7. Rozsah a výkon funkcie starostu obce Viničné na volebné obdobie 2014 až 2018
Pre budúce volebné obdobie schvaľujú poslanci 100% úväzok pre výkon funkcie starostu obce
Viničné.
Za 5
proti 0
zdr. 0
8. Úprava rozpočtu na rok 2014
na rok 2014 bolo potrebné schváliť úpravu rozpočtu obce v príjmovej časti vo výške 295.480,-€.
Návrh bol predložený následovne:
 Bežné príjmy, položka 312 Tranfér VÚC (štátny rozpočet) vo váške 8.000,-€
 kapitálové príjmy, položka 231 Predaj aktív (BVS) vo výške 94. 180,-€ ( predaj
pripojovacieho potrubia na Malokarpatský zbereč , pripojenie na kanalizáciu Obce
Slovenský Grob
 finančné operácie, položka 452002, príjem z ostatných fondov obce vo výške 193.000,-€
Vo výdavkovej časti vo výške 295.180,-€ z rozdeliť nasledovne:

bežné príjmy, program 09 Vzdelávanie, program 09.01 Materská škola odd. 09.01.1.1. vbo
váške 8000,-€

kapitálové výdavky, program 09 Vzdelávanie, program 09.01 Základná škola, odd.
09.01.1.2.1. vo výške 228 000,-€.

program 03 Interné služby, program 03.01 Hospodárska správa a údržba majetku vo výške
59. 180,-€. Bolo skonštatované ,že rozpočet obce za rok 2014 je vyrovnaný.
Za 5
proti 0
zdr 0
9. Schválenie zmluvy na vstup obce Viničné do spoločného školského úradu v Častej
Bol predložený návrh na vstup obce Viničné do Spoločného školského úradu v obci Častá, v
ktorom sú už združené viaceré obce, v roku 2015 t.j. Od 1.1.2015. Materská a základná škola by
potom vystupovali ako samostatný subjekt. Bude potrebné pripraviť delimitačné protokoly,
financovanie je závislé od počtu žiakov, podľa doterajších informácií to činí cca 600 ,-€ / žiak / rok
za 5
proti 0
zdr 0
10. Rôzne:
V stredu sa starosta obce zúčastnil porady na Mestskom úrade v Pezinku. Účastníkmi porady boli
zástupcovia z VÚC Bratislavského kraja, mesta Pezinok, Modry, obcí Slov. Grab, Limbach
a Viničného. Témou bolo možné riešenie cyklotrás zo Svätého Jura do Pezinka s budúcim
napojením na Limbach a Modru. Trasa by sa mala pripájať k už vybudovanej cyklotrasy Jurava,
Svätý Jur- Vajnory. Mala by ísť vedľa Slov. Grobu, Viničného na železničnú stanicu v Pezinku.
Jednalo sa aj o ďalších etapách, pripojenie na Limbach a Modru okolo Vinosád. Bol dohodnutý
postup prípravných prác na prípravu potrebných podkladov na možnosť prípravy projektu na
vybudovanie spomínaných úsekov cez fondy EU.
11.Diskusia
V tomto bode sa zástupcovia verejnosti pýtali na podrobnosti spojené s riešením cyklotrás. Starosta
vysvetlil, že cyklotrasy sa budujú na základe schválených projektov, jedná sa o cesty pre cyklistov
š. cca 3 m, ktoré sa vedú mimo trás verejných komunikácií . Najväčším problémom pre podávanie
projektov je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom po ktorých by mali byť cyklotrasy
budované. V cyklotrase Jurava využili ochranné pásma vodných tokov. Tie sú v majetku štátu
a obce dostali dlhodobú nájomnú zmluvu na tieto pozemky.

12. Uznesenie.
Ing. Kyrinovič prečítal návrh uznesenia zo zasadnutia OZ Viničné. K návrhu neboli žiadne
pripomienky. Návrh bol schválený jednomyseľne (počtom hlasov 5 prítomných poslancov). Návrh
uznesenia je príloha č.1 k zápisnici zo zasadnutia OZ zo dňa 11.07.2014.
13. Záver:
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Pán starosta ukončil zasadanie
OZ.
Zapísal: Ing. Ervín Karabínoš
Vo Viničnom, dňa 11.07.2014

Overili:

.............................
MUDr Miloslav Frič

………………………….
Mgr. Štefan Lenghart – starosta

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

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE VINIČNÉ
č. 32/2014
zo dňa 11.07.2014
A. OZ SCHVAĽUJE:
1.

Program OZ podľa predloženého návrhu.

2.

Pracovné komisie a overovateľov zápisnice:
 mandátová komisia: Ing. Michal Buček, Ing. Cyril Pažitný
 návrhová komisia: Ing. Peter Kyrinovič, Martin Ulrich
 overovatelia zápisnice: MUDr. Miloslav Frič, Ing. Michal Buček
Zapisovateľ: Ing. Ervín Karabinoš

3.

Zmluvu o dielo medzi Obcou Viničné a Halama Holding, s.r.o. na stavbu „Nadstavba
stredného ramena základnej školy“ podľa predloženého znenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto
uznesenia.

4.

Zmluvy o dielo medzi Obcou Viničné a Europaving, s.r.o. na stavbu „Chodník pozdĺž
cintorína a vstup do jedálne ZŠ vo Viničnom“ a stavbu „Spevnené plochy vo Viničnom,
plochy pred budovou materskej školy“ podľa predložených znení, ktoré tvoria prílohu č. 2 a
3 tohto uznesenia.

5.

Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. v obci
Viničné pre komunálne voľby 2014 a volebné obdobie 2014 až 2018 jeden volebný obvod
s počtom poslancov 7.

6.

Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Viničné na celé funkčné obdobie 2014 až
2018 vo výške 100 %.

7.

Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 295.180,00 Eur z toho:
- bežné príjmy, položka 312 Transfér VÚC (štátny rozpočet) vo výške 8.000,00 Eur
- kapitálové príjmy, položka 231 Predaj aktív (BVS) vo výške 94.180,00 Eur
- finančné operácii, položka 454002 Príjem z ostatných fondov obce vo výške 193.000,00
Eur
a vo výdavkovej časti vo výške vo výške 295.180,00 Eur z toho:
- bežné výdavky, Program 09 Vzdelávanie, Podprogram 09.01 Materská škola, oddiel
09.1.1.1 vo výške 8.000,00 Eur
- kapitálové výdavky, Program 09 Vzdelávanie, Podprogram 09.01 Základná škola, oddiel
09.1.2.1 vo výške 228.000,00 Eur
- program 03 Interné služby, Podprogram 03.01 Hospodárska správa a údržba majetku vo
výške 59.180,00 Eur
Rozpočet obce na rok 2014 je vyrovnaný.

8.

Vstup obce Viničné do Spoločného školského úradu obcí Báhoň, Budmerice, Častá,
Jablonec, Šenkvice, Vištuk, Dubová, Slovenský Grob a Vinosady so sídlom v Častej od 1.
septembra 2014.

9.

Zmluvu o zriadení Spoločného školského úradu so sídlom v obci Častá, ktorá tvorí prílohu
č. 4 tohto uznesenia.

10. Žiadosť o vstup Základnej školy 1. – 5. ročník vo Viničnom do Spoločného školského úradu
so sídlom v Častej.

Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3
Príloha č.4

Zmluva o dielo medzi Obcou Viničné a Halama Holding, s.r.o..
Zmluva o dielo medzi Obcou Viničné a Europaving, s.r.o. (chodník)
Zmluva o dielo medzi Obcou Viničné a Europaving, s.r.o. (plocha pred materskou
školou)
Zmluvu o zriadení Spoločného školského úradu so sídlom v obci Častá.

Zapísal: Ing. Peter Kyrinovič
Vo Viničnom: 11.07.2014

OVERILI:

….…….……………..
MUDr. Miloslav Frič

…………………………
Ing. Michal Buček

……………….….........………
Mgr. Štefan Lenghart – starosta

