Zápisnica
z rokovania mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Viničné z 19.11.2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. Ospravedlnení boli dvaja a prítomní piati
poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné (ďalej "OZ") otvoril jej starosta
Mgr. Štefan Lenghart, ktorý zároveň privítal kontrolórku obce, poslancov a hostí.
2. Schválenie navrhnutého programu
Starosta prečítal program rokovania a dal o ňom hlasovať. Za predložený program
zahlasovalo 5 poslancov, proti - 0, zdržali sa - 0.
3. Schválenie pracovných komisií a určenie overovateľov zápisnice
Starosta odovzdal slovo zástupcovi starostu Ing. P. Kyrinovičovi, ktorý predložil
návrh na zloženie pracovných komisií:
mandátová Ing. M. Buček, Ing. C. Pažitný
návrhová Ing. P. Kyrinovič, Ing. C. Pažitný
overovatelia zápisnice - MUDr. M. Frič, M. Ulrich
zapisovateľka - S. Stehlíková
Za predložený návrh jednomyseľne zahlasovalo 5 poslancov, proti - 0, zdržal sa - 0.
4. Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného
osvetlenia obce Viničné
Ing. Kyrinovič informoval prítomných o výsledkoch výberového konania súvisiaceho
s verejným osvetlením obce Viničné (ďalej "VO"). Na návrh vybraného koncesionára a
vypracovanej Koncesnej zmluvy bola vybraná firma Magna Energia a.s. Budúci koncesionár
zabezpečí prevádzku, modernizáciu a údržbu sústavy VO v lehote 10 rokov. Predložená cena
podľa víťaznej ponuky za akú bude VO prevádzkovať je s DPH - 104 395,00 €. Ing. Buček
doplnil informáciu, že náklady súvisiace s prevádzkovaním VO ostanú nezmenené oproti
doterajšiemu stavu. Spôsob prevádzkovania VO prostredníctvom koncesionára bude spĺňať
všetky podmienky podľa STN, zlepší sa svietivosť za tých istých nákladov.
K tomuto bodu programu neboli zo strany poslancov vznesené už žiadne pripomienky, preto
dal Ing. Kyrinovič o tomto bode hlasovať. Za predloženú Koncesnú zmluvu zahlasovali
poslanci jednomyseľne v počte 5, proti - 0, zdržal sa - 0.

5. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov na budovu súpisné
číslo 208 pre Slovenskú poštu, a.s.
K uvedenému bodu podal informáciu starosta Mgr. Lenghart. Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta, Banská Bystrica, ktorá má prevádzku Pošty vo Viničnom predložila obci
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej 30.8.1996 podľa
ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v platnom znení. Týmto dodatkom bude nahradené pôvodné znenie Nájomnej
zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov z 30.6.1996 v znení dodatkov 1 a 2 pre
poštu Viničné v celom rozsahu. Dodatok č. 3 bol vypracovaný podľa aktuálnych znení
zákonov. Kontrolórka obce dodatok k zmluve preštudovala a podala niekoľko pripomienok, s
ktorými poslanci súhlasili. Pripomienky budú odoslané právnemu oddeleniu Slovenskej
pošty, aby boli do znenia Dodatku č. 3 zapracované a tak pripravené na schválenie OZ.
6. Rôzne
O slovo sa prihlásil poslanec M. Ulrich, ktorý sa opýtal starostu, prečo nefunguje
osvetlenie na Brezovej a Vinohradníckej ulici. Starosta mu podal vysvetlenie, že
pravdepodobne došlo k skratu na vedení, alebo na niektorom svietidle. Odstránenie poruchy
budeme zabezpečovať.
7. Diskusia
V diskusii bol daný priestor aj pre hostí. O slovo sa prihlásila Ing. Jančová, ktorá
žiadala dať do zápisu jej písomnú pripomienku súvisiacu s činnosťou Rady školy vo
Viničnom a požiadala aby sme opravili gramatické chyby. Starosta v krátkosti informoval, že
ako štatutárny orgán je na Radu školy prizývaný, ako sa jej aj zúčastňuje. Pani Jančová sa
mala obrátiť priamo na Radu školy. Obec má v Rade školy delegovanú zástupkyňu, ďalej sú
v Rade zástupcovia rodičov, učiteľského zboru a nepedagogických pracovníkov v škole.
Obdobne je to aj v škôlke. Vysvetlil, že v tomto období, po zlúčení Základnej a Materskej
školy príde k voľbe novej Rady. Podľa našich informácií zasadnutia Rady sú oznamované
a na rodičovských združeniach sa o jej činnosti prinášajú informácie. Rodičia sa môžu pýtať
na rokovania v Rade školy aj škôlky priamo členov rady, najmä na rodičov, ktorí boli
delegovaní do Rady ostatnými rodičmi. Ak tak nie je, prisľúbil, že radu osloví a požiada jej
členov, aby do budúcnosti čas zasadnutí, ako aj zápisnice a iné informácie súvisiace s jej
činnosťou zverejňovali. Poslanec MUDr. M. Frič požiadal pani kontrolórku o vysvetlenie, či
obec môže ovplyvňovať činnosť Rady školy. Kontrolórka podala informáciu, že obec nemá
žiadne kompetencie zasahovať do činnosti Rady školy. Obec je iba zriaďovateľom ZŠ a MŠ.
Rada školy je samostatný orgán, ktorý pôsobí podľa školského zákona, kde obec nemá právo
zasahovať do výchovnej ani pedagogickej činnosti školy. Rieši iba prenesený výkon správy.
Písomná pripomienka Ing. Jančovej tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

O slovo sa prihlásil pán Kalianko s otázkou, kedy sa začnú práce na VO. Starosta mu stručne
odpovedal, že nový prevádzkovateľ začne s prácami na VO bezprostredne po protokolárnom
prevzatí celej svetelnej sústavy.
V diskusii už nikto nevystúpil, preto Ing. Kyrinovič pristúpil k ďalšiemu bodu
programu.

8. Uznesenie
Ing. Kyrinovič prečítal návrh uznesenia, ku ktorému neboli vznesené žiadne
pripomienky. Za predložený návrh uznesenia zahlasovali jednomyseľne všetci prítomní
poslanci v počte 5, proti - 0, zdržal sa - 0. Uznesenie tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia
OZ dňa 19.11.2014.
9. Záver
Na záver Ing. Kyrinovič vyzval starostu, aby sa ujal záverečného slova. Starosta v
krátkosti poinformoval o pripravovaných bodoch programu na najbližšie zasadnutie OZ.
Zároveň poďakoval poslancom a ostatným prítomným za ich účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: S.Stehlíková
Viničné 19.11.2014

Zápisnicu overili:

MUDr, Miloslav Frič ..................................
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Mgr. Štefan Lenghart .....................................

