
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

spísaná na 19.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 23.05.2014 a 30.05.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 5 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomní         :      

  

Začiatok: 23.05.2014 o18.
00

 hod.     

 

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

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 19. zasadnutie OZ, privítal poslancov 

a predložil návrh programu na schválenie:  

Pán starosta obce prečítal program 19. zasadnutia OZ: 

1. Kontrola uznesení 

2. Prejednanie prokurátora  

3. Vyhlásenie nastúpení náhradníkov za poslancov 

4. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov  p. Heleny Pénzešovej, p. Romana Čulíka, p. Ing. 

Emila Korpáša , p. Slavomíra Uhra  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2013 

6. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2013 

7. Správa o kontrole hlavného kontrolóra za r. 2013 

8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Vinodol 

9. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 

10. Správa audítora za rok 2012 

11. Správa inventarizačnej komisie a schválenie vyradenia majetku obce 

12. Informácia o Rozpočtových opatreniach starostom obce 

13. Informácia o Rozpočtových opatrenia – viazané finančné prostriedky 

14. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 

15. Odsúhlasenie platu starostu obce  

16. Schválenie Zámeru Simony Svečulovej za účelom vybudovania čerpacej stanice 

17. Žiadosť p. Aleny Stojkovej 

18. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce CVČ Domino 

19. Informácia – Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ 

20. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vinodol 

21. Smernica pre používanie služobného motorového vozidla na služobné účely 

22. Rôzne 

23. Uznesenie 

24. Záver 

Prítomní poslanci hlasovali za program nasledovne: 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 



Program obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 Pán starosta navrhol na schválenie: 

Zapisovateľ :  Mgr. Svečulová 

Návrhová komisia: Ing. Penzeš, p. Ondruš, p. Hlinka 

Overovatelia zápisnice: p. Baráth, p. Pénzešová  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 ( Ing. Penzeš) 

K bodu 3.) 

V tomto bode starosta obce prečítal abdikácie  zo dňa 30.04.2014  poslancov Ing. Bullu, p. Straňáka 

a p. Podhorského na vzdanie sa mandátu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinodole. (viď 

príloha č. 1) 

Uznesenie č. 165/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie vzdanie sa madátu 

poslancov: Ing. Petra Bullu, p. Petra Straňáka a p. Petra Podhorského 

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

                                                                                                                         Stanislav Melišek 

Následne OcZ vyhlásilo nastúpenie náhradníkov na uprázdnené mandáty. 

Uznesenie č. 166/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole vyhlasuje nástup náhradníkov : p. 

Romana Čulíka, p. Slavomíra Uhra, Ing. Emila Korpáša a p. Helenu Pénzešovú na uprázdnené 

mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. 

                                                                                                                         

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

                                                                                                                           Stanislav Melišek 

 

V tomto bode p. starosta obce vyzval nastupujúcich poslancov:  p. Romana Čulíka a p. Slavomíra 

Uhra, aby zložil sľub poslanca. (viď príloha č. 2) Ing. Korpáš nebol prítomný. 



Nastupujúci poslanci  zložili  sľub bolo im odovzdané osvedčenie o zvolení za poslancov OcZ  a od 

tejto chvíle hlasovali. 

 

V tomto bode p. Roman Čulík vyzval poslancov, aby hlasovali za prerušenie zasadnutia OcZ  s tým, že 

sa bude rokovať ešte o bode č. 8 a bode č. 16 . 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 167/05/2014- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na návrh poslanca p. Romana Čulíka 

prerušuje zasadnutie Obecného zastupiteľstva s následným pokračovaním  30.05.2014 o 18.
30 

hod. 

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

                                                                                                                                    Stanislav Melišek 

K bodu 8.) 

Pán starosta obce predložil na schválenie VZN č.1/2014 o nakladení s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol.(viď príloha č. 3) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p.Čulík) 

Nehlasoval: 1 (p. Pénzeš)  

Uznesenie č. 168/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 1/2014 

o nakladení s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol 

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

                                                                                                                    Stanislav Melišek 

 

     

                                                                                                           

 



 K bodu 16.) 

V tomto bode vyzval starosta obce p. Simonu Svečulovú , aby predniesla poslancom Zámer na 

vybudovanie čerpacej stanice v obci Vinodol. (príloha č. 4) 

Pani Simona Svečulová uviedla, že sa tu bude nachádzať nielen čerpacia stanica ale aj dve detské 

ihriská. 

Poslanci sa zhodli, že je to veľmi dobrý nápad, nakoľko v tejto lokalite sa nenachádza žiadna čerpacia 

stanica 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 ( Ing. Pénzeš) 

 

Uznesenie č. 169/05/2014  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Zámer  Simony Svečulovej 

na vybudovanie čerpacej stanice. 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo prerušené s následným pokračovaním na  30.05.2014 o 18.
30 

 

hod. 

 

 

 

Pokračovanie 19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 30.05.2014  

Začiatok : 18.
30 

hod. 

 

Prítomní poslanci : 7 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomní         :   2 - ospravedlnení  

Zapisovateľka: Mgr. Svečulová 

Prítomní: 2 pozorovatelia, 1 kameraman 



Pokračovanie 19. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva viedol p. starosta Stanislav Melišek, 

ktorý privítal poslancov a vyzval poslancov, aby  rokovali podľa schváleného programu. 

 

Starosta obce vyzval Ing. Emila Korpáša, aby zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Od tejto 

chvíle Ing. Korpáš môže hlasovať. Vzhľadom k tomu, že Ing. Pénzeš odmietol písať uznesenie, dal 

starosta obce návrh na novú návrhovú komisiu : Ing. Korpáš, p. Hlinka a p. Ondruš. 

Overovatelia zápisnice: p. Peter Baráth a p. Slavomír Uher   

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Ing. Korpáš a p. Hlinka) 

Nehlasoval: 1 ( Ing. Pénzeš) 

 

ad 5.) 

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce Vinodol (príloha č. 5) 

Prítomní poslanci nemali k tomuto stanovisku nijaké pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k  záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2013 

ad 6.) 

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce Vinodol za rok 2013 (viď príloha č. 5.) 

Hlavný kontrolór dal návrh, aby sa Záverečný účet schválil s výhradami. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (p. Čulík, Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 170/05/2014 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje záverečný účet obce 

Vinodol za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce s výhradami. 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 



 

ad 7.) 

V tomto bode starosta obce prečítal správy hlavného kontrolóra č. 5/2013, č.7/2013 a č. 1/2014.(viď 

príloha č. 6) 

Starosta obce prečítal uznesenie A-9 schválenom na 18. Zasadnutí OcZ zo dňa 12.12.2008. 

Ing. Pénzeš sa spýtal starostu obce, že či si myslí, že to uznesenie bolo schválené, keďže štyria 

poslanci boli za a štyria sa zdržali ? 

 Starosta obce  odpovedal, že toto uznesenie bolo schválené z troch návrhov a odmeny sa aj vyplatili 

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.  

Uznesenie č. 171/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správy hlavného 

kontrolóra obce Vinodol 

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

                                                                                                                      Stanislav Melišek 

ad 9.)           

Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu k 31.12.2013(viď príloha č. 7). Vysvetlil, že na 

údržbu budov bolo schválených 12.000,-EUR a z toho 11.500,-EUR sa použilo na rekonštrukciu 

strechy.                           

 Uznesenie č. 172/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

k 31.12.2013 

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

                                                                                                             Stanislav Melišek                                   

ad 10.) 

V tomto bode starosta obce prečítal správu nezávislého audítora – Ing. Juliany Farkasovej (viď 

príloha č. 8) 

 p. Kukla sa vyjadril, že nebolo vôbec počuť správu nezávislého audítora a vyzval starostu, aby hovoril 

hlasnejšie. 

p. starosta mu povedal, že asi dobre nepočuje.  

 Uznesenie č. 173/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 

nezávislého audítora za rok 2012. 

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

                                                                                                                  Stanislav Melišek 

 

 



ad 11.)    

Starosta obce v tomto bode vyzval p. Silviu Ďuranovú  aby v krátkosti oboznámila prítomných 

poslancov o práci čiastkových inventarizačnej komisií a predložila správu ústrednej inventarizačnej 

komisii. (viď príloha č. 9) 

Prítomní poslanci nemali žiadne námietky. 

Hlasovanie: 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 /p. Uher, Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 ( Ing. Pénzeš) 

  Uznesenie č. 174/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielov majetku 

a záväzkov k 31.12.2013. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na vyradenie majetku. 

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

                                                                                                                                 Stanislav Melišek 

ad 2.)      

V tomto bode starosta obce vyzval zapisovateľku, aby prečítala upozornenie prokurátora č. 

Pd.39/14/4403-3 – nedostatky pri výkone samosprávy (príl.10) 

19.
45 

hod. prišiel p. Špánik, ale odmietol sa podpísať na prezenčnej listine. 

Prítomní poslanci: 

Ing. Korpáš nerozumel protestu , starosta obce mu vysvetlil, že okresný prokurátor nezákonné zvolanie 

18-teho zasadnutia vedené p. Špánikom nechal zrušiť. 

p. Špánik  sa vyjadril, že je to názor prokurátora a tento protest je nezákonný.   

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Korpáš)      

Nehlasoval:1 (Ing. Pénzeš) 

   

 



Uznesenie č. 175/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole prerokovalo upozornenie 

prokurátora č. Pd39/14/4403-3 zo dňa 10.04.2014 a vyhovuje upozorneniu prokurátora. 

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek         

  

V tomto bode pán starosta obce vyzval poslancov, aby prerokovali bezplatný prenájom kultúrneho 

domu a to dva krát v roku zdarma a každé ďalšie pri zaplatení energií pre organizácie so sídlom 

v obci. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zrdžal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš, ) 

Uznesenie č. 176/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrh používania 

kultúrneho domu dva krát v roku zdarma na svoju činnosť a každé ďalšie pri zaplatení energií pre 

organizácie so sídlom v obci. 

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek          

ad 12.) 

Starosta obce informoval o presune rozpočtu – starostom obce.(viď príloha č. 11). 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1(Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 177/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie úpravu rozpočtu 

RO č. 1,2,3/2014 – starostom obce presun finančných prostriedkov. 

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek     

 

 



ad 13.)     

V tomto bode starosta obce informoval o Rozpočtových opatreniach – viazané finančné 

prostriedky.(viď príloha 12) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1(Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš ) 

Uznesenie č. 178/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie úpravu rozpočtu 

RO č. 1/2014 – VFP v BP a BV - viazané finančné prostriedky. 

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek          

ad 14.) 

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie RO č. 1/2014 (viď príloha 13) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 (  Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 179/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

1/2014. 

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

                                                                                                                            Stanislav Melišek          

ad 15.) 

Odsúhlasenie platu starostu obce. 

p. Pénzeš sa vyjadril, že podľa zákona 253/1994 Z.z. v tretej vete je napísané, že ak sa neprejedná raz 

ročne plat starostu obce tak platí to isté. 

p. Špánik – nie je to v súlade so zákonom. 

Starosta obce povedal, že tento plat sa schvaľuje kvôli valorizácii, kde sa mení priemerný plat 

v národnom hospodárstve. Ďalej žiadal prítomných poslancov, aby mu schválili len základný plat. Za 

posledných sedem rokov nemal žiadne navýšenie platu a nechce ho ani tento rok. Priemerný plat 



pracovníkov v národnom hospodárstve je 824,-EUR. Koeficient pre obec do 3000 obyvateľov je 1,98. 

824 x 1,98 = 1.631,52 EUR zaokrúhlene 1.632,-EUR v hrubom 

Špánik odpovedal, že valorizácia musí byť. 

Prítomní poslanci hlasovali za základný plat podľa zákona č. 253/1994: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 ( Ing. Pénzeš) 

  

Uznesenie č. 180/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa zákona 253/1994, Z.z. v znení 

neskorších predpisov odsúhlasilo na r. 2014 plat starostovi obce, ktorý mu zo zákona patrí v sume 

1.632,-EUR v hrubom. 

  

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek          

 

 

ad 17.) 

Starosta obce prečítal žiadosť  p. Aleny Stojkovej( viď príloha č. 14), ktorá sa dožadovala toho, aby 

obecný úrad odkúpil pozemok od COOP Jednoty, lebo má problém s prechodom na svoj pozemok, 

nakoľko COOP Jednota svoju bývalú prevádzku prenajala pizzérii TIMIX. 

Návrh na hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo nemá záujem o odkúpenie pozemku.  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (p. Pénzeš) 

Uznesenie č. 181/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole zamieta žiadosť rod. pani Stojkovej 

na odkúpenie pozemku pri COOP Jednota. 

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

                                                                                                                             Stanislav Melišek          

 



 

 

ad 18.) 

V tomto bode starosta obce prečítal žiadosť CVČ Domino Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov 

na jedno dieťa 66,60 EUR /ročne. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za : 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p. Uher) 

Nehlasoval: 1( Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 182/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje poskytnutie finančných 

prostriedkov pre centrum voľného času Domino Nitra vo výške 66,60 EUR/ročne na jedno dieťa.  

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

                                                                                                                           Stanislav Melišek          

 

 

 

K bodu 19.) 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o výberom konaní na riaditeľa/ku Základnej školy 

a Materskej školy vo Vinodole. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 ( p. Hlinka,  Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 183/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o výberovom konaní na riaditeľa/ku Základnej školy a Materskej školy vo Vinodole. 

 

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

                                                                                                                    Stanislav Melišek 



 

K bodu 20.)  

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Vinodol.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 1 ( Ing.Pénzeš)     

 Uznesenie č. 184/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Zásady postupu pri 

vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vinodol. 

 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu 21.)  

Starosta obce v tomto bode predložil Smernicu pre používanie služobných motorových vozidiel na 

služobné účely v podmienkach obce Vinodol. 

Špánik: je to normálne, že 7 rokov sa nerobila kniha jázd, musel na to upozorniť hlavný kontrolór? 

Starosta obce odpovedal, že nerobilo sa to preto, že auto bolo používané aj v noci aj viackrát cez deň. 

Tachometer je asi 4.roky nefunkčný  a priemerná ročná spotreba vychádza na 11500 km. Od roku 

2002 do 2006 bolo cca 22000 km/rok. Podľa smernice sa bude písať kniha jázd. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing.Korpáš) 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 185/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie smernicu pre 

používanie služobných motorových vozidiel na služobné účely v podmienkach Obce Vinodol. 

 

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

                                                                                                                        Stanislav Melišek 



ad 22.) 

Rôzne 

p. Starosta vyzval poslancov, aby schválili opatrenia k záverečnému účtu. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

 

Uznesenie č. 186/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje opatrenia na nápravu 

nedostatkov záverečného účtu na rok 2013, a to: 

a.) dodržiavať § 19 v bode 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol, t.j. 

dodržiavať presun výdavkov starostom obce vo výške max. 300,-EUR 

b.) dodržiavať limity výdavkov pri čerpaní rozpočtových položiek bez prijatého rozpočtového 

opatrenia a bez kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami podľa schváleného, 

resp. upraveného rozpočtu  

c.) zostavovať čerpanie rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie 

d.) postupovať v súlade s § 16 ods. 2 písm. d.) zák. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, t.j. všetky 

rozpočtové opatrenia musia byť v rozpočte uskutočnené 

 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek                                                                    

 

 

Pán Starosta dal návrh, aby prebytok hospodárenia za rok 2013 v sume 10.822,19 EUR bol 

prevedený  do Rezervného fondu. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti.: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Ing. Pénzeš) 

 



Uznesenie č. 187/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odvod prebytku 

hospodárenia za rok 2013 vo výške +10 822,19 EUR do rezervného fondu. 

 

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

                                                                                                            Stanislav Melišek                       

 

Ďalej v bode rôzne p. starosta prečítal žiadosť od p. Jablonského , ktorý sleduje dianie v obci Vinodol 

a zatiaľ nezaregistroval začatie riešenia Územného plánu obce Vinodol. (viď príloha č. 15) Ďalej chce 

požiadať o odsúhlasenie navrhovanej výstavby rodinných domov – Vinodol-Východ. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie žiadosť p. Petra Jablonského 

p. Špánik sa pýtal, že kedy sa začne pracovať na Územnom pláne 

p. starosta odpovedal, že od 15.01.2015 do 28.01.2015 sa podáva žiadosť o dotáciu na Územný plán. 

p. Zsido povedal, že poslanci by mali ovládať zákony a mali by vedieť o čom sa rokuje. O rezervnom 

fonde rozhodujú poslanci OcZ a o peniazoch na účte 95 % rozhoduje starosta obce. 

p. Starosta ho prerušil a povedal mu, že toto môže hovoriť v dedinách , kde chodí aj so Špánikom. 

Spýtal sa ho, či nepočúval, že starosta dával tri návrhy na rozpočtové opatrenia a keby mohol 

rozhodnúť sám, na čo by tieto návrhy dával? 

Ing. Korpáš sa pýtal, koľko má obec obyvateľov. 

Pán starosta odpovedal, že obyvateľov je 2012 

Ing. Korpáš sa pýtal, že kedy bude kanalizácia. 

p. starosta odpovedal, že obec nemá finančné prostriedky na kanalizáciu.   

 

 

K bodu 23.)   

 

     Predseda návrhovej komisie Ing. Emil Korpáš uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

 

 



K bodu 24.) 

 

     Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným poslancom 

obecného zastupiteľstva za účasť a diskusiu a ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pán Peter Baráth          

pán Slavomír Uher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 19. zasadnutí OcZ dňa 23.05.2014 a 30.05.2014 

Uznesenie č. 165/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie vzdanie sa madátu 

poslancov: Ing. Petra Bullu, p. Petra Straňáka a p. Petra Podhorského 

Uznesenie č. 166/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole vyhlasuje nástup náhradníkov : p. 

Romana Čulíka, p. Slavomíra Uhra, Ing. Emila Korpáša a p. Helenu Pénzešovú na uprázdnené 

mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 167/05/2014- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na návrh poslanca p. Romana Čulíka 

prerušuje zasadnutie Obecného zastupiteľstva s následným pokračovaním  30.05.2014 o 18.
30 

hod. 

Uznesenie č. 168/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 1/2014 

o nakladení s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Vinodol 

Uznesenie č. 169/05/2014  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Zámer  Simony Svečulovej 

na vybudovanie čerpacej stanice. 

Uznesenie č. 170/05/2014 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje záverečný účet obce 

Vinodol za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce s výhradami. 

Uznesenie č. 171/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správy hlavného 

kontrolóra obce Vinodol 

Uznesenie č. 172/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

k 31.12.2013 

Uznesenie č. 173/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu nezávislého 

audítora za rok 2012. 

  Uznesenie č. 174/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielov majetku 

a záväzkov k 31.12.2013. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na vyradenie majetku. 

   

Uznesenie č. 175/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole prerokovalo upozornenie 

prokurátora č. Pd39/14/4403-3 zo dňa 10.04.2014 a vyhovuje upozorneniu prokurátora. 

   

Uznesenie č. 176/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrh používania 

kultúrneho domu dva krát v roku zdarma na svoju činnosť a každé ďalšie pri zaplatení energií pre 

organizácie so sídlom v obci. 

   

Uznesenie č. 177/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie úpravu rozpočtu 

RO č. 1,2,3/2014 – starostom obce presun finančných prostriedkov. 



   

Uznesenie č. 178/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie úpravu rozpočtu 

RO č. 1/2014 – VFP v BP a BV - viazané finančné prostriedky. 

  Uznesenie č. 179/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

1/2014. 

  Uznesenie č. 180/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa zákona 253/1994, Z.z. 

v znení neskorších predpisov odsúhlasilo na r. 2014 plat starostovi obce, ktorý mu zo zákona patrí 

v sume 1.632,-EUR v hrubom. 

 Uznesenie č. 181/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole zamieta žiadosť rod. pani Stojkovej 

na odkúpenie pozemku pri COOP Jednota. 

 Uznesenie č. 182/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje poskytnutie finančných 

prostriedkov pre centrum voľného času Domino Nitra vo výške 66,60 EUR/ročne na jedno dieťa.  

  

Uznesenie č. 183/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o výberovom konaní na riaditeľa/ku Základnej školy a Materskej školy vo Vinodole. 

Uznesenie č. 184/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Zásady postupu pri 

vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vinodol. 

Uznesenie č. 185/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie smernicu pre 

používanie služobných motorových vozidiel na služobné účely v podmienkach Obce Vinodol. 

Uznesenie č. 186/05/2014 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje opatrenia na nápravu 

nedostatkov záverečného účtu na rok 2013, a to: 

a.) dodržiavať § 19 v bode 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol, t.j. 

dodržiavať presun výdavkov starostom obce vo výške max. 300,-EUR 

b.) dodržiavať limity výdavkov pri čerpaní rozpočtových položiek bez prijatého rozpočtového 

opatrenia a bez kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami podľa schváleného, 

resp. upraveného rozpočtu  

c.) zostavovať čerpanie rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie 

d.) postupovať v súlade s § 16 ods. 2 písm. d.) zák. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, t.j. všetky 

rozpočtové opatrenia musia byť v rozpočte uskutočnené 

Uznesenie č. 187/05/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odvod prebytku 

hospodárenia za rok 2013 vo výške +10 822,19 EUR do rezervného fondu. 

 

 

Vo Vinodole 30.05.2014                                                           .............................................. 

                                                                                                      Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce     



              

 

 

 

 

 

 


