
 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 16.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 15.10.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 9 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomný         :   0 

Hlavný kontrolór:  Ing. Anton Zaťko 

Hosť :  Ing. Jablonský 

Začiatok: 18.
00

 hod.     

 

16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Stanislav Melišek. 

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 16. zasadnutie OZ, privítal 

poslancov a predložil návrh programu na schválenie:  

Pán starosta obce prečítal program 16. zasadnutia OZ: 

Program: 1./ Zahájenie 

                2./ Kontrola uznesení 

                3./ Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Kozára Michala 

                4./ Vzdanie sa mandátu poslanca p. Meliška Beňadika 

                5./ Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov Obecného zastupiteľstva   

                6. / Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov  p. Radomíra Hlinku a Ing. Tibora  

                      Pénzeša 

                7./  Odsúhlasenie kúpnej zmluvy na pozemok parc. registra CKN č. 396/8,  

                      zastavaná plocha o výmere 89 m² p. Sabovi a manželke. 

                8./  Odsúhlasenie kúpnej zmluvy na predaj V3S firme  Agrovinol, s.r.o., Vinodol 

                9./  Stanovisko k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna –  

                      výstavba rodinných domov                   

                10./ Správa o kontrole hlavného kontrolóra 

                11./ Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 

                12./ Rozpočtové opatrenie č.5/2013 a informácia o rozpočtových opatreniach  

                       starostom  obce   

                13./ Informácia o posedení s dôchodcami 

                14./ Rôzne – diskusia 

                15./ Uznesenie 

                16./ Záver     

Pripomienky k programu: 

Pán starosta obce doplnil do programu dva body: 

- Informácia o smernici na verejné obstarávanie 

- Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce Vinodol na 

Základnú školu Vinodol. 

Poslanec Špánik požiadal, aby sa upravil bod 7. na informáciu k pripravovanému zámeru 

a spracovanej štúdii – Obytná zóna -  výstavby rodinných domov.  

 

Starosta obce žiadal zastupiteľstvo o výmenu bodu 7 a 9 z dôvodu časovej zaneprázdnenosti 

Ing. Jablonského. 

18.10 hod. prišiel pán poslanec Ing. Peter Bulla 

 

Program s pripomienkami:  

                1./ Zahájenie 

                2./ Kontrola uznesení 

                3./ Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Kozára Michala 

                4./ Vzdanie sa mandátu poslanca p. Meliška Beňadika 

                5./ Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov Obecného zastupiteľstva   

                6. / Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov  p. Radomíra Hlinku a Ing. Tibora  

                      Pénzeša 



                7./  Informácia k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna –  

                      výstavba rodinných domov                   

                8./  Odsúhlasenie kúpnej zmluvy na predaj V3S firme Agrovinol, s.r.o., Vinodol 

                9./  Odsúhlasenie kúpnej zmluvy na pozemok parc. registra CKN č. 396/8,  

                      zastavaná plocha o výmere 89 m² p. Sabovi a manželke. 

               10./ Správa o kontrole hlavného kontrolóra 

                11./ Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 

                12./ Rozpočtové opatrenie č.5/2013 a informácia o rozpočtových opatreniach  

                       starostom  obce   

                13./ Informácia o posedení s dôchodcami 

         14./ Informácia o smernici na verejné obstarávanie 

        15./ Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce Vinodol na 

Základnú školu Vinodol. 

                16./ Rôzne – diskusia 

                17./ Uznesenie 

                18./ Záver     

 

Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanec pán Špánik žiadal starostu obce o občerstvenie.. 

Starosta obce p. Stanislav Melišek mu odpovedal, že v kuchynke sa nachádza minerálka. 

Potom pán Špánik požiadal p. Ďuranovú, aby mu priniesla pohár vody, ktorý mu aj priniesla.  

 

Pán starosta navrhol na schválenie: 

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p.  Peter Straňák  a  p. Peter Podhorský  

Overovatelia zápisnice:  p. Peter Baráth, p. Juraj Bálint 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2.) 

 

Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode prečítal kontrolu uznesenia a oboznámil 

poslancov, že všetky uznesenia podpísal. 

Pripomienky: p. Špánik mal pripomienku, že nebola predložená monitorovacia správa 

k programovému rozpočtu. 

Pani Ďuranová odpovedala, že kvôli pracovnej zaneprázdnenosti túto správu nestihla 

urobiť. 

 

 

K bodu 3.) 

 

V tomto bode pán starosta obce prečítal list od pána Ing. Michala Kozára ohľadom vzdania 

sa poslaneckého mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole , pod číslom 

693/2013 zo dňa 26.08.2013 (viď príloha č. 1) 



 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Ing. Michala 

Kozára. 

  

 

K bodu 4)  

 

     Pán starosta obce v tomto bode prečítal list od pána Beňadika Meliška ohľadom vzdania 

sa poslaneckého mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole , pod číslom 

723/2013  zo dňa 11.9.2013 (viď príloha č.2). Poznamenal, že p. Beňadik Melišek asi nepísal 

toto vzdanie sa poslanca, lebo tam má napísané iné číslo domu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Beňadika Meliška.  

  

 

K bodu 5.) 

 

   V tomto bode starosta obce prečítal vyhlásenie nastúpenia náhradníka na poslanca 

Obecného zastupiteľstva vo Vinodole . (viď príloha č. 3) 

V danom  prípade nastupuje ďalší náhradník p. Radomír Hlinka, nezávislý. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa :0 

 

Uznesenie č. 141/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka 

Radomíra Hlinku na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

    

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

                                                                                                     Stanislav Melišek 

                                                                                                 

 

  Starosta obce p. Stanislav Melišek ďalej v tomto bode prečítal vyhlásenie nastúpenia 

náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole . (viď príloha č. 4) 

V danom prípade nastupuje ďalší náhradník Ing. Tibor Pénzeš, SNS . 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa :0 

 

Uznesenie č. 142/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka Ing. 

Tibor Pénzeša na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

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

                                                                                            Stanislav Melišek 

 

 

 

 



K bodu 6.) 

 

V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek vyzval novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva, aby zložil sľuby. 

Pán Radomír Hlinka zložil sľub a od tejto chvíle je nastupujúcim poslancom a môže hlasovať. 

Ing. Tibor Pénzeš zložil sľub a od tejto chvíle je nastupujúcim poslancom a môže hlasovať               

 

      

 

K bodu 7.) 

 

    Starosta obce vyzval Ing. Jablonského z Banskej Bystrice, aby predniesol Obecnému 

zastupiteľstvu informáciu k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna 

výstavba rodinných domov. 

 

Ing. Jablonský sa vyjadril, že sa jedná o výstavbu obytnej zóny hlavne pre mladých ľudí, budú 

tu parky, ihriská a uvažovalo by sa aj o ihrisku s ľadovou plochou. Obec to vôbec finančnej 

nezaťaží. Na tomto projekte spolupracuje aj s hokejistom p. Hanzušom. 

 

Ing. Bulla sa ho pýtal, že prečo práve Vinodol ?Veď je tu veľa Rómov a údajne sa má rušiť 

Orechov dvor a vyše 200 rodinám sa hľadá ubytovanie a tomto prípade  bola spomínaná aj 

obec Vinodol ako ideálna obec na ubytovanie týchto občanov. Navyše lokalita pod Starou 

horou sa väčšinou využíva na akcie ako vínna cesta, veľa občanov tu má vinice, viničné 

domčeky, chodia tam relaxovať. Ďalej sa Ing. Bulla vyjadril, že je potrebné urobiť Územný 

plán, kde bude vymedzené či tam bude obytná zóna, alebo niečo iné. Aby sa časom nestalo, že 

tam postavia kafilériu. 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že poslanci schvaľujú zámer na obytnú zónu 

a nie na kafilériu. Navyše tieto pozemky budú drahé a tzn., že občania rómskej komunity, toto 

nebudú schopní finančne zvládnuť. 

 

Ing. Pénzeš sa vyjadril, že táto lokalita sa považuje za rekreačnú únikovú zónu a poslanci sú 

zástupcami občanov a preto sa na tento názor musia spýtať ich. 

 

Ing. Jablonský odpovedal, že tam bude iba obytná zóna a keby bolo treba on sám by sa 

finančne spolupodieľal na Územnom pláne obce. 

 

Poslanci majú obavy, ale nie sú proti. 

Pán Peter Straňák sa pýtal, že prečo sa nevybavia pozemky na tzv. Cifrovej ceste. 

Starosta obce mu odpovedal, že to bude obec stáť veľa peňazí odkúpiť pozemky, urobiť cestu, 

IS.  

Ďalej sa vyjadril, že obec nezaplatí ani euro na spomínanú obytnú zónu. 

p. Vladimír Špánik  sa spýtal starostu, či participuje na tomto zámere. 

Pán starosta Stanislav Melišek odpovedal, že nie, je to v záujme občanov, že sa pýtal 

viacerých vinohradníkov na ich názor a nikto nemal proti tomu nič. 

Ukončenie diskusie k danému bodu programu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu k pripravovanému zámeru 

a spracovanej štúdii – obytná zóna – výstavba rodinných domov, tento problém sa bude 

riešiť v rámci riešení územného plánu v roku 2014 



K bodu 8.) 

 

V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek predložil poslancom kúpno-predajnú 

zmluvu medzi predávajúcim Obcou Vinodol a kupujúcim Agrovinol, s.r.o., Vinodol (viď 

príloha č. 5) ohľadom odpredaja obecného motorového vozidla PRAGA V3S. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:   

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 143/10/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje kúpno-predajnú 

zmluvu a predaj motorového vozidla PRAGA V3S firme Agrovinol, s.r.o., Vinodol 

 

 

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

                                                                                                         Stanislav Melišek                                                                                                                                              
K bodu 9.) 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na základe žiadosti Michala 

Szaba a manželky Milady Szabóovej kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Obcou Vinodol 

a kupujúcimi Michalom Szabóm a Miladou Szabóovou (viď príloha č. 6). Jedná sa o pozemok 

parcelného registra CKN č. 396/8 zastavaná plocha o výmere 89 m 
2 

v sume 89,- EUR. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 9 

Proti :0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 144/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje predaj a prevod 

pozemku, parc. registra CKN č. 396/8 zastavané plochy o výmere 89 m 
2 

 p. Michalovi 

Szabóvi, Hurbanovská 99/47, 946 56  Dulovce a Milade Szabóovej, Pod kaštielom 627/7, 

01841 Dubnica nad Váhom v kúpnej cene 1,-EURO/m 
2
, t.j. 89,-EUR 

 
  Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj 

pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok, ktorý je predmetom prevodu nemá pre obec do 

budúcna  perspektívne využitie -  pre obec je nezaujímavý.       
 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek  

 

                                                                                                                

 

K bodu 10.) 

 

Ing. Anton Zaťko v tomto bode prečítal správu hlavného kontrolóra (viď príloha č. 7)  

Jedná sa o vyradenie majetku  motorových vozidiel : Mercedes Vito ŠPZ: NR 934 BY , Škoda 

Felícia, ŠPZ: NR 934 EM  a Škoda Felícia ŠPZ:NR 935 EM.   

STK na vozidle Mercedes VITO bolo platná do 12/2008 a na felíciach do 8/2011. Nakoľko 

hrozia za nevykonanie STK sankcie navrhuje tieto vozidlá vyradiť. Platí sa za ne aj PZP. 

Ďalej sa pri kontrole zistilo, že bol porušený zákon o účtovníctve 

V niektorých cestovných príkazoch nebol daný súhlas starostu obce. 

A jeden pokladničný doklad nebol v súlade s dátumom účtovania. 



Treba určiť pokladničný limit  a to buď smernicou, alebo príkazom starostu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom. 

 

Pán Špánik navrhol, aby sa skontrolovala ekonomika účtovania prevádzky vozidiel Mercedes 

Vito a Felícií a taktiež nákup PHM. 

Vyzval prítomných poslancov, aby o tomto návrhu hlasovali. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7(Ing. Tibor Pénzeš, p. Vladimír Špánik, p. Ján Ondruš, p. Peter Podhorský, Ing. Peter 

Bulla, p. Peter Baráth a p. Juraj Bálint) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (p. Peter Straňák, p. Radomír Hlinka) 

 

 

Uznesenie č.145/10/13  – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá hlavnému kontrolórovi 

vykonať kontrolu prevádzky motorových vozidiel Mercedes Vito a dvoch Škody Felícií. 

 

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

                                                                                                                Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 11.) 

 

Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode predložil poslancom informáciu o čerpaní 

rozpočtu k 30.9.2013(viď príloha č. 8). 

Pripomienky: 

p. Špánik sa pýtal na zálohu vyplatenú  v sume 500,-EUR. 

p. Ďuranová odpovedala, že sa to týka zálohy na prívesný vozík, ktorý už obec vlastní. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 

k 30.09.2013. 

 

 

 

K bodu 12.) 

 

V tomto bode pán starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 5/2013.(viď 

príloha č. 9)a rozpočtové opatrenia upravené starostom obce. 

  

Pripomienky :  

Ing. Bulla  povedal, že nie je potrebné dávať do RO navýšenie dane z príjmu ani navýšenie 

príjmu správnych poplatkov. 

p. Špánik sa pýtal, že čoho sa týka externý manažment. 

p. Ďuranová odpovedala, že sa to týka viacúčelového ihriska. 

Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že na viacúčelové ihrisko bol schválený  

externý manažment v sume 8%, ale keďže poslanci to schválili na druhý krát  táto suma bola 

vyššia a musí ju zaplatiť obec. 

  

 

 



 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne : 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 146/10/13– Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2013  

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

                                                                                                                    Stanislav Melišek 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu 

obce. 

 

K bodu 13.) 

 

Pán  starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode predložil poslancom návrh Smernice na 

verejné obstarávanie. (viď príloha č. 10) 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu o smernici na verejné 

obstarávanie. 

 

K bodu č. 14.) 

 

V tomto bode pán starosta obce predložil na schválenie zmluvu o bezodplatnom prevode 

správy hnuteľného majetku obce Vinodol na Základnú školu Vinodol.(viď príloha č. 11 )  

Ing. Bulla navrhol, aby sa to premenovalo na Dodatok k delimitačnému protokolu 

o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce Vinodol na Základnú školu 

Vinodol. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.147/10/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  schvaľuje Dodatok 

k delimitačnému protokolu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce 

Vinodol na Základnú školu Vinodol. 

 

 

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

                                                                                                                     Stanislav Melišek 

 

K bodu č. 15.)    

 

Starosta obce pán Stanislav Melišek v tomto bode informoval prítomných poslancov, 

o posedení s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2013 o 16tej hodine. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu o posedení s dôchodcami. 



K bodu č. 16.) 

 

Rôzne: 

p. Špánik sa pýtal, prečo bola podpísaná  nájomná zmluva týkajúca sa prenájmu bývalej 

požiarnej zbrojnice s p. Lukášom Trubinským bez vedomia obecného zastupiteľstva. Táto 

zmluva je na dobu 10 rokov. 

Pán starosta obce odpovedal, že zmluva je tá istá, čo schválilo OZ, je len na iného konateľa. 

Účel prenájmu je ten istý. 

Pán Špánik navrhol hlavnému kontrolórovi Ing. Antonovi Zaťkovi, aby prešetril túto zmluvu. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 4 (Ing. Tibor Penzeš, p. Vladimír Špánik, p. Peter Straňák, Ing. Peter Bulla) 

Proti: 4 (p .Peter Podhorský, p. Peter Baráth, p. Ján Ondruš, p. Radomír Hlinka) 

Zdržal sa: 1 (p. Juraj Bálint) 

 

Uznesenie č. 148/10/13 - Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh poslanca Vladimíra 

Špánika uložiť hlavnému  kontrolórovi obce kontrolu zmluvy prenájmu bývalej požiarnej 

zbrojnice. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek            

           

p. Juraj Bálint  navrhol, aby sa dnes už spomínané autá zn. Škoda Felícia vyradili nakoľko sú 

v dezolátnom stave a neplatia im STK. 

Pán Starosta sa spýtal, že či nebudú FC chýbať? 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 149/10/13 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrh p. Juraja 

Bálinta na vyradenie oboch Felícií z evidencie obce. 

 

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

                                                                                                               Stanislav Melišek 

 

p. Radomír Hlinka sa pýtal hlavného kontrolóra či musí OZ ZOULUS vrátiť dotáciu obci 

Vinodol. 

Hlavný kontrolór mu odpovedal, že ho bude písomne informovať. Starosta obce ho vyzval, 

aby priamo odpovedal, že dotácia nebola zúčtovaná a je potrebné ju vrátiť. 

Hlavný kontrolór odpovedal, že účel bol preukázaný, nebolo predložené vyúčtovanie. 

p. Peter Straňák informoval, že do 22.11.2013 bude vyhlásená výzva na prevenciu kriminality.  

Pán starosta odpovedal, že sa pripravuje projekt.. 

p. Michal Szabó  pýtal podporu a dohovor susedovi p. Ujfalušimu, ktorý mu robí zle.  

Starosta obce odpovedal, že túto problematiku riešil p. Peter Podhoský a že sú to žabomyšie 

problémy medzi susedmi . 

Ďalej sa pýtal, že prečo sa verejné priestranstvo v  Dolnom Vinodole nekosí. 

Starosta obce p. Stanislav Melišek mu odpovedal, že p. Stanislav Cifra kosí v celej obci. 

Ďalej sa pýtal, že ako je to ohľadom čipovania psov a mačiek. Či sa vedie nejaká evidencia. 



Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že zatiaľ nám zverolekár nedal žiadny zoznam 

z tohto čipovania. Hromadné čipovanie v obci robil miestny veterinár.  

 

  

K bodu 17.)   

 

     Predseda návrhovej komisie p. Peter Straňák prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

K bodu 18.) 

 

     Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným 

poslancom  obce za účasť a diskusiu a  tým ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pán Peter Baráth 

pán Juraj Bálint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 16. zasadnutí OcZ dňa 15.10.2013 

 

 
Uznesenie č. 141/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka 

Radomíra Hlinku na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 142/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka Ing. 

Tibor Pénzeša na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

 Uznesenie č. 143/10/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje kúpno-predajnú    

zmluvu a predaj motorového vozidla PRAGA V3S firme Agrovinol, s.r.o., Vinodol 

 

Uznesenie č. 144/10/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje predaj a prevod 

pozemku, parc. registra CKN č. 396/8 zastavané plochy o výmere 89 m 
2 

 p. Michalovi 

Szabóvi, Hurbanovská 99/47, 946 56  Dulovce a Milade Szabóovej, Pod kaštielom 627/7, 

01841 Dubnica nad Váhom v kúpnej cene 1,-EURO/m 
2
, t.j. 89,-EUR 

  Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj 

pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok, ktorý je predmetom prevodu nemá pre obec do 

budúcna  perspektívne využitie -  pre obec je nezaujímavý.       
 

Uznesenie č.145/10/13  – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá hlavnému kontrolórovi 

vykonať kontrolu prevádzky motorových vozidiel Mercedes Vito a dvoch Škody Felícií. 

 

Uznesenie č. 146/10/13– Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2013  

 

Uznesenie č.147/10/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  schvaľuje Dodatok 

k delimitačnému protokolu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce 

Vinodol na Základnú školu Vinodol. 

 

Uznesenie č. 148/10/13 - Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh poslanca Vladimíra 

Špánika uložiť hlavnému  kontrolórovi obce kontrolu zmluvy prenájmu bývalej požiarnej 

zbrojnice. 

 

Uznesenie č. 149/10/13 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrh p. Juraja 

Bálinta na vyradenie oboch Felícií z evidencie obce. 

 

 

 

 
 

Vo Vinodole 15.10.2013                                                           .............................................. 

                                                                                                      Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce     

              

 

 

 

 



 


