UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE VINIČNÉ
č. 31/2014
zo dňa 26.06.2014
A. OZ SCHVAĽUJE:
1.

Program OZ podľa predloženého návrhu.

2.

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

3.

Kúpnu zmluvu medzi Obcou Viničné a Jánom Kaliankom a Máriou Kaliankovou,
obaja bytom Záhradná 658/ 63, Viničné na pozemok registra C, parc. č. 482/29 v k.ú.
Viničné o výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu 2,00
Euro/m2 podľa predloženého znenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.

4.

Modernizáciu verejného osvetlenia úspornou LED technológiou v rozsahu súčasných
nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Súčasne poveruje starostu obce
na vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce.

5.

Výročnú správu Obce Viničné, záverečný účet obce Viničné za rok 2013 a celoročné
hospodárenie obce za rok 2013.

6.

Použitie prebytku hospodárenia obce v sume 136.759,97 €, zisteného podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na
tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % (13.676,00 €) a zvyšok do peňažných fondov.

7.

Zmluva o dielo medzi Obcou Viničné a Pozemné stavby TTK, s.r.o. na aktualizáciu
územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Viničné podľa predloženého
znenia, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia.

8.

Mandátna zmluva na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu
obce Viničné medzi Obcou Viničné a Ing. arch. Janou Zlámalovou podľa
predloženého znenia, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto uznesenia.

B. OZ RUŠÍ:
1.

Záväzné stanovisko Obce Viničné č. 97/2014 zo dňa 03.03.2014 na umiestnenie
stavby „IBV združené RD“ na pozemku parc. č. 2920/72 (LV č. 2124) v k.ú. Viničné,
nakoľko navrhované riešenie nie je v súlade so zmenami Územného plánu obce
Viničné č. 01/2007, schválených uznesením č. 5/B4 zo dňa 27.08.2007.

2.

Ustanovenia § 2, odsek 2, písmeno d) a e) VZN Obce Viničné č. 1/2012 o prijímaní
detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škole.

C. OZ BERIE NA VEDOMIE:
1.

Správu o činnosti starostu obce od posledného zasadnutia OZ.
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2.

Správu o činnosti riaditeľky Materskej školy vo Viničnom.

3.

Správu o činnosti riaditeľky Základnej školy vo Viničnom.

4.

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.

5.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2013.

D. OZ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu zabezpečiť posúdenie parkovania automobilov na Hlavnej ceste
v priestore spojovacích ciest medzi štátnou cestou a miestnou komunikáciou
a umiestnenie predajných stánkov burčiaku na Hlavnej ceste.
Termín: do 31.07.2014
2. Obecnému úradu zabezpečiť orezanie stromov na Brezovej ulici.
Termín: do 31.08.2014
3. Obecnému úradu zabezpečiť zaslanie výzvy stavebníkom na Brezovej ulici ohľadom
odstránenia stavebného materiálu z miestnej komunikácie a parkovanie firemných
vozidiel.
Termín: do 04.07.2014
4. Obecnému úradu zabezpečiť osadenie zvislého dopravného značenia v lokalite Pri háji.
Termín: do 11.07.2014
5. Obecnému úradu podniknúť právne kroky v súvislosti s vystúpením p. Róberta
Minariča na OZ konanom dňa 30.04.2014.
Termín: do 11.07.2014
Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3

Kúpnu zmluvu medzi Obcou Viničné a Jánom Kaliankom a Máriou
Kaliankovou.
Zmluva o dielo medzi Obcou Viničné a Pozemné stavby TTK, s.r.o. na
aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie plánu obce Viničné medzi
Obcou Viničné
Mandátna zmluva na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územného
plánu obce Viničné medzi Obcou Viničné a Ing. arch. Janou Zlámalovou

Zapísal: Ing. Peter Kyrinovič
Vo Viničnom: 26.06.2014

OVERILI:

….…….……………..
Ing. Cyril Pažitný

…………………………
Ing. Peter Kyrinovič

……………….….........………
Mgr.
Štefan
Lenghart

–

starosta
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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Viničné
konaného dňa 26.06.2014.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny zo dňa 26.06.2014. Ospravedlnený Ing. Michal Buček.

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 návrhom menený doplnením bodu 6- Správa
o činnosti riaditeľky Materskej a Základnej školy.
Navrhnutý program na OZ zo dňa 26.06.2014 bol schválený aj s navrhnutými zmenami (počtom hlasov 6 za, p 0,
z 0)
3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľov zápisnice:
komisie boli navrhnuté v tomto zložení:
Mandátová komisia: MUDr Miloslav Frič, Pavel Galamboš
Návrhová komisia: Ing. Peter Kyrinovič, Martin Ulrich
Overovatelia zápisnice: Ing. Cyril Pažitný, Ing. Peter Kyrinovič
Zapisovateľ: Ing. Ervín Karabínoš
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
4.Kontrrola úloh z predchádzajúcich OZ
Starosta obce informoval prítomných, že orezanie stromov v školskom areáli ZŠ bolo vykonané . Tak isto bolo
zvládnuté aj vyčistenie odvodňovacích žľabov na miestnych komunikáciách.
5. Správa o činnosti starostu obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
a) sťažnosť p. Róberta Minariča – obec neeviduje ako sťažnosť, ale ako podnet. Starosta spolu s pracovníkom
SOU konzultovali postup obce pri vydávaní súhlasu oznámených drobných stavieb pre využitie na chov holubov
na pozemku p.č.1324/2, pričom nebol konštatovaný žiaden zlý postup obce. Pozemok p. Gajduška je vzhľadom
na svoju šírku nezastaviteľný stavbou RD, preto môže na ňom byť aj stavba, drobná stavby (holubník). Obec
odsúhlasuje spôsob zástavby takéhoto pozemku. Otázka chovu holubov je občianskoprávnou záležitosťou a
pokiaľ nie je so zaužívaným stavom p. Minarič spokojný môže to riešiť iným právnym postupom.
b) Návrh Stamik s.r.o., konateľ p. Miklušek, na výstavbu štyroch RD na pozemku p.č. 2920/72 v k.ú. Viničné na
Brezovej ulici bolo konzultované na MVaRR SR, pričom bol braný do úvahy UP obce Viničné, najmä jeho
záväzné časti. Bolo skonštatované, že na jednom pozemku môže byť postavený len jeden RD aj v zmysle
záväznej časti UP obce Viničné (textová aj grafická časť) a to tak, aby bol vstup a prípojky k RD samostatné z
verejnej komunikácie. Na základe toho bude potrebné, aby OZ prehodnotilo svoje stanovisko k uvedenej stavbe.
Stavebný úrad SOU zaslal požiadavku na prehodnotenie stanoviska obce k uvedenej stavbe a požaduje ho
zmeniť v zmysle platnej UPD.
c) Informácia o rekonštrukcii chodníkov a spevnených plôch pri Materskej škole (MŠ) a popri cintoríne až po
staré rameno Základnej školy (ZŠ). Obec konštatuje, že má kladné stanoviská na užívanie cesty II. triedy od OU
Pezinok, odbor CD a PK na základe odsúhlasenia dopravného značenia dopravným inžinierom a súhlasu
Regionálnych ciest. Na zhotoviteľa bolo urobené výberové konanie. Z troch ponúk na uvedené práce vyhrala
Europaving s.r.o. v cene 27.816,60 Eur.
d) Rokovanie s p. Vašíkom o možnosti prenájmu starej budovy(klub dôchodcov) za poštou. Chce tam vybudovať
ambulanciu pre detského lekára. Vzhľadom na stavebno-technický stav budovy obec nemá záujem financovať
navrhované zmeny. Starosta oslovil Slovenskú poštu s možnosťou presťahovania prevádzkovania Pošty do novej
časti budovy tak, ako bol schválený tento zámer poslancami OZ. Na základe stanoviska Slovenskej pošty sa
potom rozhodne o ďalšom postupe.
e) Kontrola RUVZ Bratislava v MŠ a v školskej kuchyni, Základnej a Materskej školy z dôvodu zlúčenia MŠ a
ZŠ do jedného subjektu. Stanovisko RUVZ bolo kladné a všetky prevádzky sú v súlade so zákonnými
požiadavkami na hygienu a ochranu zdravia osôb. Bude rozhodujúce stanovisko Ministerstva školstva, ktoré
rozhodne na základe našej žiadosti.
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f) V piatok 27.06.2014 bude zasadnutie komisie ROEP. Obec pripravila návrh na prevod pozemkov z
neexistujúcich štátnych inštitúcií do majetku obce – delimitačné protokoly.
g) Rokovanie starostu a hlavnej kontrolórky s pracovníčkou na MŽP SR ohľadom prípravy prieskumných vrtov
v katastri obce. Realizačná firma bude vykonávať len osadenie prieskumných sond. Nebude sa jednať
o prieskumné vrty. Pri objavení zdrojov nafty alebo plynu bude o možných ťažobných priestoroch prebiehať
osobitné konanie.
h) Informácia o súdnom konaní s LK Viničné. Boli vypočutí dvaja svedkovia za obec Viničné na príslušnom
súde. Sudkyňa navrhla, aby si právni zástupcovia strán pripravili záverečné reči na októbrové pojednávanie,
právny zástupca LK Viničné požiadal o predvolanie p. Pätoprstého ohľadom podpisu zmluvy za futbalový oddiel
a Ing. Garaja.
i) List p. Garaja poslancom OZ a p. kontrolórke. Uvádza, že starosta hrubo porušil zákony- nevyhlásil obchodnú
verejnú súťaž na predaj obecného pozemku oproti ich bytovke, starosta predal pozemok aj poslancovi OZ
(Kyrinovič) a starosta nevyhlásil verejnú súťaž na prenájom budovy starého obecného úradu. Žiada OZ, aby
starostovi odňalo schválený osobný príspevok na rok 2014. Starosta konštatoval, že na uvádzané prípady sa
podľa zákona o poskytnutí informácií č. 211/2000 Z.z. už Ing. Garaj pýtal a bola mu zaslaná odpoveď. Poslanci
s pani kontrolórkou pripravia odpoveď.
j) Riešenie internetovej stránky obce Viničné. Pán Krasňan poslal list s návrhom na riešenie webovej stránky
obce. Terajší administrátor obecnej stránky p. Libošvár, pán Krasňan a starosta mali k pripomienkam pracovné
stretnutie. Prerokovali jednotlivé body návrhu. Dohodli sa, že pripravia návrh možných úprav, ktorý bude
predložený OZ.
k) Výberové konanie na dodávateľa stavebných prác na prestavbu ramena ZŠ. Prihlásilo sa 12 záujemcov, ale v
stanovenom termíne podali návrhy len dvaja. Víťazná suma je na 235.993,85 € s DPH. Rozpočet podľa projektu
bol 353 tis. €. Čaká sa na ukončenie procesu verejného obstarávania. Dovtedy je potrebné vypratať priestory
ramena ZŠ, prekonzultovať zmluvu o dielo so dodávateľom. Po dohovore bude stavebný dozor za obec robiť
Ing. Štefan Galan.
l) Futbalisti FO Slovan Viničné postúpili v súťaži do vyššej ligy. Starosta vyslovil pochvalu p. Galambošovi za
dobrú prácu vo futbalovom oddiely, najmä prácu s mládežou.
6 Správa o činnosti riaditeľky MŠ.
Pani Gažová zastupujúca riaditeľka v MŠ sa ospravedlnila z účasti na zasadnutí a jej podaná správa bola
premietnutá na oboznámenie poslancom aj verejnosti.
V našej Materskej škole pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Lienka a jej kamaráti. Hlavným
cieľom pred primárneho vzdelávania je dosiahnuť perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo sociálnu úroveň,
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Naše zariadenie v tomto roku navštevuje 99 detí, z toho do školy odíde 24 detí. Pracuje tu 9 pedagogických
zamestnancov, 1 nepedagogický zamestnanec a 3 upratovačky.
Materská škola sa zúčastnila projektov: Školské ovocie, Veselé zúbky, Policajt môj kamarát, Zber
tetrapákov, Zber papiera, Vitalko a Vitalka, Deň zeme, Deň rodiny, Revitalizácia školského dvora, Interaktívna
tabuľa cez Občianske združenie.
Akcie mimoškolské: úcta k starším, deň matiek, MDD
V tomto školskom roku sme začali pracovať s Interaktívnou tabulou, práca s tabuľou sa veľmi osvedčila.
V ďalšom školskom roku vypracujeme projekt na interaktívnu tabuľu do ďalšej triedy. Ďalšie
zorganizované akcie v našom zariadení boli: divadelné predstavenia, hudobné koncerty, jesenná
tekvicová party, Mikuláš, Vianočná besiedka, MŠ má talent, karneval, otvorená hodina v ZŠ, návšteva knižnice
v PK, deň matiek vystúpenie detí , bábkové divadlo v Bratislave, rozlúčka s predškolákmi vandrovanie po dedine
Dňa 20.03.2014 sa konal v Materskej škole zápis detí do škôlky.
Zapísaných je 42 detí
prijatých bolo 25 detí z toho
- 17 detí – 3 ročné
- 3 deti – 4 ročné
- 5 detí – 5 ročné
Neprijatých bolo 17 detí. Zákonným zástupcom bol k rozhodnutiu o neprijatí doložení list o možnosti
premiestnenia predškolskej triedy do priestorov ZŠ, čo by pomohlo súčasnú nepriaznivú situáciu vyriešiť.
V školskom roku 2014/2015 počet 102 detí.
Spolupracovali sme: Jazyková škola Mgr. Nováková Viola, Šport komplex Tempo – korčuľovanie, plavecký
výcvik, pán farár Štefan Alberty- náboženstvo, p. Ivan Raždík – keramický krúžok
Materská škola spolupracuje: Rada školy , Občianske združenie , ZŠ, zriaďovateľom Obec Viničné,
poslankyňou Mgr. Ingrid Slaninkovou
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Hygienická kontrola – prevádzka bez závad
- piata trieda schválená na šk. r. 2014/2015

V tomto šk. r. bolo zakúpené cez obecný úrad
- kopírovacie zariadenie
- výmena piesku v pieskovisku a zakúpenie hračiek do pieskoviska
- kancelársky, výtv. materiál, odborná literatúra
- pre predškolákov bol hradený plavecký výcvik v plnej sume aj s dopravou
- obecný úrad vykonáva pravidelne údržbu vnútorných a vonkajších priestorov

Potrebné:
z bezpečnostného hľadiska pre deti je potrebné spevniť betónový plot na školskom dvore.

Požiadavky:
vzhľadom na to, že škôlka bola vykradnutá zatiaľ neznámym páchateľom a boli odcudzené
tri televízory a fotoaparát - zakúpenie televízorov a fotoaparát
Z 2 percent by sme chceli prispieť na revitalizáciu školského dvora. Aj tento školský rok vytvárame také
podmienky . ktoré umožnia skvalitňovať a zvyšovať edukačnú starostlivosť vo vzdelávaní detí od útleho veku až
po vstup do Základnej školy.
7. Správa o činnosti ZŠ
Správu predniesla pani Mgr. Chrapová riaditeľka ZŠ.

Školský rok 2013/14 - spolu 84 žiakov v 5 ročníkoch, z toho 64 detí v ŠKD v 3 oddeleniach
Ročník
Počet žiakov 2013/2014
Predpoklad 2014/2015
1.
22
22
2.
22
23
3.
20
22
4.
13
20
5.
7
13
Spolu
84
100

Tento školský rok je posledný, kedy máme v triede nízky počet žiakov. Odchádzajú piataci,
ktorých bolo sedem. V ďalších triedach sú počty optimálne, alebo až na hornej hranici. Dvaja
žiaci z piateho ročníka si dávali prihlášku na osemročné gymnáziá a obidvaja prihlásení boli
na gymnáziá prijatí.
Priestory sú zatiaľ nezmenené, že v dvoch triedach prebieha dopoludnia vyučovanie
a popoludní je v tej istej triede aj ŠKD, jedna trieda zostala pre deti pri delených hodinách
a pre ŠKD.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali 4 kvalifikované učiteľky 1. stupňa ZŠ, 1
kvalifikovaná učiteľka s aprobáciou SJL a NAV, kvalifikovaná učiteľka ANJ pre druhý
stupeň, 3 kvalifikované vychovávateľky a 3 nepedagogickí zamestnanci.
V tomto školskom roku žiaci dosiahli úspechy vo viacerých súťažiach:
 reprezentácia dvoch žiakov v obvodnom kole matematickej olympiáde pre 5. ročník
(Petra Kyrinovičová, Juraj Šebo),
 úspešný riešiteľ v obvodnom kole Pytagoriády (Alex Janč),
 úspešní riešitelia v matematickom klokankovi, čo je celoslovenská súťaž (Šebo Matúš,
Paťka Jančová),
 3. miesto v obvodnom kole v literárnej súťaži v prednese povesti – Šaliansky Maťko
(Vanessa Mrázová),
 2. miesto družstvo mladších žiakov do 10 rokov v Pezinskej školskej lige v stolnom
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tenise
 3. miesto družstvo najmladších žiakov do 8 rokov v Pezinskej školskej lige v stolnom
tenise
 1. miesto družstvo vo vybíjanej a 1. miesto futbal v súťaži neplnoorganizovaných škôl
v okrese Pezinok
 1. miesto výtvarnej súťaže Požiarna ochrana očami detí (Vanessa Mrázová).
V rámci mimoškolskej činnosti v škole pracuje 8 krúžkov. Činnosť detí z tanečného
a divadelného krúžku je prezentovaná v obci na kultúrnych podujatiach, stolno-tenisový
krúžok je 6.rok zaregistrovaný v Pezinskej školskej lige, kde naši žiaci dosahujú významné
úspechy. V ďalších krúžkoch žiaci si rozvíjajú svoj talent a efektívne vypĺňajú voľný čas.
Na podporu športu a v rámci projektu Škola podporujúca zdravie škola ponúkla žiakom
možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľovania v zimnom štadióne V. Dzurillu v Bratislave –
Ružinov a kurzu plávania vo Swimm Aréne v Aquaparku v Senci. Piataci absolvovali
viacdňový výlet do Malých Karpát zameraný na turistiku a poznanie
Škola je činnosťou žiakov zapojená do viacerých projektov: Infovek, Škola podporujúca zdravie, Ovocie do
škôl, Separovaný zber – papier a tetrapaky, Školák, Moja família (finančná gramotnosť), Modrá škola, kultúrne
poukazy, vzdelávacie poukazy, tenis do škôl, stolný tenis do škôl.

Na veľmi dobrej úrovni sú vzťahy s rodičmi, verejnosťou a obecným úradom ako
zriaďovateľom. Škola spolupracuje aj s materskou školou – v kultúrnych, športových
podujatiach, metodických stretnutiach a v spoločných projektoch. Veľmi dôležitá je aj
spolupráca s rodičmi, ktorí sa zaujímajú o svoje deti a aktívne sa zapájajú do diania školy.
Najdôležitejšia je spolupráca so zriaďovateľom – Obec Viničné, zastrešuje ekonomickú
oblasť, náklady a starostlivosť na prevádzku... Spoločným cieľom je zabezpečiť deťom
a rodičom príkladnú starostlivosť o deti od materskej školy v súčinnosti na základnú školu.
POTREBY ŠKOLY:
šatňové skrinky – šatňa je v suteréne – so stúpajúcim počtom detí – zvyšujú sa aj problémy – chýbajúce
prezuvky, zmiznutie značkových tenisiek, pričom kľúč má každá trieda. Plánujeme umiestniť nové šatňové
skrinky na chodbe a šatňa by sa mohla využívať na športové aktivity (stolnotenisový krúžok). Po rekonštrukcii
kuchyne a jedálne sme prišli o vhodnú miestnosť na stolný tenis.
rekonštrukcia starého ramena – zariadenie jednej triedy – tabuľa, lavice, nábytok,
v dvoch triedach je potrebná výmena koberca (sú tam koberce z bývalej škôlky)
do jednej triedy zakúpiť držiak na projektor a plátno sťahovacie na premietanie
uč. katedra – 2 kusy (po 120 eur)
mapa sveta (cca 50 – 80 eur)
chladnička do zborovne
Vzhľadom na stúpajúci počet žiakov potrebujeme dokúpiť 8 sád dvojmiestnych lavíc.
8. Kúpna zmluva
medzi Obcou Viničné a Jánom Kaliankom a Máriou Kaliankovou, obaja bytom Záhradná 658/63, Viničné
na pozemok registra C, parc. č. 482/29 v k.ú. Viničné o výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria za cenu 2,00 Euro/m2 podľa predloženého znenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. Starosta
informoval že sa jedná o súčasť predzáhradky rodiny Kaliankových. Návrh zmluvy aj odôvodnenie spôsobu
predaja bolo zverejnené na oznamovacej tabuli obce. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
9. Podnet prokurátora
k VZN č. 1/2012 obce Viničné o primaní detí na pred primárne vzdelávanie v MŠ na základe podnetu Ing.
Jančovej. Prokurátor odporúča zrušiť v § 2 body d) a e). OZ schváli uznesenie, ktorým sa vo VZN č. 1/2010 v §
2 odst.2 zrušia body bod d) a e).
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
K tomuto bodu p. Jančová uviedla, že neposielala podnet prokurátorovi, ale na MŠ SR, ktoré to postúpilo
Prokuratúre.

7

10. Rekonštrukcia VO
Poslanci OZ so starostom prekonzultovali na pracovnom stretnutí postup realizácie rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci. Dohodli sa, že poveria starostu, aby zabezpečil firmu na verejné obstarávanie na dodávateľa
rekonštrukcie VO. Firma pripraví audit verejného osvetlenia, ekonomickú analýzu, projekt na rekonštrukciu a
zabezpečí verejné obstarávanie. OZ schválilo uznesenie na výberové konanie .
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
11.výročná správa obce Účtovná uzávierka za rok 2013
Ing. Kyrinovič prečítal stanovisko nezávislého audítora. Hlavná kontrolórka obce Viničné predniesla svoje
stanovisko k účtovnej závierke a výročnej správe obce za rok 2013, ktorý súhlasí s vykonaním záverečného účtu
obce. OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2013 po predchádzajúcej správe nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013 a stanoviska kontrolóra obce.
Použitie prebytku hospodárenia obce v sume 136.759,97 € podľa zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odsúhlasilo OZ zaúčtovaním v sume 10 % do rezervného fondu a 90 % do
peňažných fondov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
12. Zmluva o dielo
OZ schválilo zmluvu o dielo medzi obcou Viničné a Pozemnými stavbami TTK s.r.o. na aktualizáciu UPD
územného plánu obce Viničné podľa preloženého znenia. Pani kontrolórka mala pripomienku, ktorá sa zapracuje
do zmluvy. Zmluva bude prílohou uznesenia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
13. Mandátna zmluva
OZ schválilo zmluvu medzi obcou Viničné a Ing arch. Janou Zlámalovou podľa predloženého znenia na
obstaranie aktualizácie územného plánu obce Viničné. Pani kontrolórka predložila pripomienky k návrhu
zmluvy, ktorá sa zapracuje do návrhu zmluvy. Zmluva bude tvoriť prílohu uznesenia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
14.Rôzne:
a) MUDr. Frič požaduje, aby sa s dopravnou políciou riešil zákaz státia áut na prepojoch ciest na Hlavnej ceste
v strede obce, medzi štátnou a bočnou cestou. Taktiež, aby obec riešila umiestnenie predajných stánkov(stolov)
burčiaka počas sezóny. Nesúhlasí, aby boli predajné miesta v parku.
b) MUDr Frič ďalej navrhol, aby boli proti p. Minaričovi podniknuté nejaké právne kroky za urážlivé
vystupovanie p. Minariča na minulom OZ voči poslancom a starostovi obce. Starosta obce berie na vedomie a
poradí sa s právnikom.
c) Aktivita občanov pri úprave parku na Hlavnej ulici, požadujú od obce 770 Eur na výsadbovú zeleň, práce
vykonajú svojpomocne bez nároku na odmenu.
d) MUDr. Frič navrhol, aby sa vykonali úpravy trafostanice na Hlavnej ul. proti znečisťovaniu holubmi. Starosta
vzal na vedomie a uvedené prerokuje s vlastníkom TS.
e) Mgr. Slaninková žiadala, aby sa orezali aj brezy na Brezovej ulici. Požiadavka sa berie na vedomie
a objednáme firmu na vykonanie týchto prác.
15. Diskusia:
a) V lokalite IBV Pri háji, v časti, kde je povolená výstavba (Brezová ulica) požadujú občania upozorniť
stavebníkov na dodržiavanie prejazdnosti cesty, skladovania stavebných materiálov a parkovania stavebných
strojov. Starosta oznámil, že osobne jednal a písomne upozornil stavebníka na uvádzané okolnosti, ako aj na
práce počas sobôt a nedieľ.
b) Ing. Krasňan sa vyjadril k stretnutiu a jednaniu o zmluve na stránku obce a navrhuje vykonať viacero zmien
na organizácii a skladby stránky obce. Zároveň uviedol, že doplní zápis z jednania, ktorý mu poslal starosta.
Chce pomôcť na úprave obecnej stránky.
Ďalej navrhol, aby sa na web stránke obce vytvorili sekcie pre jednotlivé organizácie a spolky v obci tak, aby
nielen administrujúci správca mohol meniť obsah v uvedených sekciách. Pani poslankyňa Slaninková v
súvislosti s tým upozornila, že na obecnú stránku by mal byť prístup osôb na stránku kontrolovaný, aby nemohol
každý meniť jej obsah. Treba zachovať formálnu náplň webu a nemožno pripustiť zneužitie alebo iné
nedostatky.
Ing. Krasňan vyhlásil, že sa pokúsi pri nasledovných jednaniach s uvedenou problematikou niečo urobiť.
c) Pani Gričová navrhla, aby na stránke obce boli zverejňované aj dôležité správy vyhlasované miestnym
rozhlasom.
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Starosta sa uvedenú požiadavku pokúsi aplikovať v praxi. Pritom treba oznamy rozdeliť do skupín podľa
dôležitosti a obsahu. Sú plánované aj neplánované odstávky vody, elektriny, predaj na trhovom mieste. Nie
všetky hlásenia v miestnom rozhlase je potrebné a možné umiestňovať na stránku obce.
d) Pani Gričová upozornila, že rozhlas na Agátovej ulici nefunguje.
Starosta vysvetlil prítomným, že zrejme sa jedná o úmyselný zásah neznámeho človeka, ktorý sa z neznámych
príčin pokúsil a uspel pri odstavení rozhlasu.
e) Pani Gričová informovala, že viacerí občania sa dožadujú doplnenia a obnovenia dopravného značenia v obci
v zmysle predpisov, lebo môže ísť aj o ohrozenie životov ľudí v niektorých miestach. V lokalite Pri háji
požadujú osadiť tabule obytná zóna.
Starosta bude na tejto veci spolupracovať s odborníkmi na dopravné značenie a v najbližšej dobe sa zabezpečia
nevyhnutné dopravné značky.
f) Pani Drobenová uviedla, že nie je označený ani trojuholník ciest Kozia, Nová a Vinohradnícka ulica.
g) Ing. Krasňan navrhol, že sú občania ochotní tieto značky osadiť aj brigádnicky.
Starosta navrhol, že najskôr sa vybaví územie lokality Pri háji a potom sa bude postupne dopĺňať obec.
h) Pani Gričová sa pýtala na chodník z Viničného do Pezinka.
Starosta vysvetlil situáciu a povedal, že aj v súčasnosti mesto Pezinok rokuje s niektorými firmami v pezinskom
katastri na realizácii chodníka pri regionálnej ceste II/503. Spomenul aj možnosti cyklotrás, ktoré je možné
budovať z finančných prostriedkov EU a štátu. Práve teraz prebiehajú jednania o cyklotrasách v našom regióne
na VUC.
16. Uznesenie.
Ing. Kyrinovič prečítal návrh uznesenia zo zasadnutia OZ Viničné. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Návrh
bol schválený jednomyseľne (počtom hlasov 6). Návrh uznesenia je príloha č.1 k zápisnici zo zasadnutia OZ zo
dňa 26.06.2014.
17. Záver:
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Pán starosta ukončil zasadanie OZ.
Zapísal: Ing. Ervín Karabínoš
Vo Viničnom, dňa 27.06.2014

Overili: .............................
Ing. Cyril Pažitný

.......................
Ing. Peter Kyrinovič

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