
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S � I C A 
                   spísaná  na  26. zasadnutí  Obecného zastupiteľstva 
                                                 dňa 15.4.2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :                       8  ( viď .prezenčná listina) 
�eprítomní poslanci:                   1   
 
K bodu 1.) 
     
     26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán starosta obce Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode privítal prítomných  poslancov OZ  a predložil návrh s 
programom zasadnutia OZ.   
 
 
P r o g r a m  zasadnutia : 
   Zahájenie 
 1, Kontrola uznesenia 
 2, Schválenie VZ� č. 1/2010 o dotáciách 
 3,�avýšenie rozpočtu na rekonštrukciu Domu smútku o 98.702,-EUR  
4,�avýšenie rozpočtu na dopravné značky a na označenie a pomenovanie ulíc 
v obci Vinodol 10.000,- EUR 
 5, Pôžičky na pohreb pre p. Šoganovú v sume 478,18 EUR a pre p. Vladimíra 
Lakatoša v sume 800,-Eur. 
6, Schválenie záverečného účtu za rok 2009 
Doplnenie programu p.  poslanec Špánik 
7, Informácia o rekonštrukcii ZŠ 
8, Informácia poslanca Špánika o zahájení kontroly na odstránenie nedostatkov 
z �KÚ dňa 21.4.2010  
9,�ávrh rozpočtových opatrení na výdavky verejnej správy na r. 2010 
10, Rôzne  
11, Uznesenia 
12, Záver 
 
Hlasovanie za program  
 
Poslanci  hlasovali za tento program  nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci: 
p.Krajmer Timotej, Ing. Emil Korpáš, p. Beňadikt Melišek 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  
p.Ondruš Ján,  p. Roman Čulík 



 
Zapisovateľ: p. Peter Baráth 
 
K bodu 1.) 
    Kontrola uznesenia – p. starosta Stanislav Melišek prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ.  
V tomto bode mal pripomienku pán Špánik ohľadom VZ� o verejnom 
obstarávaní, že nebolo opakovanie predložené. 
Starosta obce p. Stanislav Melišek mu povedal, že toto VZ� nebolo v uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia a mohli ho predložiť aj poslanci OZ. 
 
  
K bodu 2./ 
 
    V tomto bode  p. Špánik predložil VZ� č. 1/2010 o dotáciách obce. 
Pripomienky starostu obce k VZ�: 
Č. 3 Dotácie na konkrétne akcie 
Čl. 5 V nepredvídaných udalostiach rozhoduje starosta obce do výšku 150,-EUR 
Čl.6 Zverejnenie informácií 30 dní 
Čl. 7 Žiadosť o dotáciu ak nemá záväzky voči obci Vinodol žiadosť sa doručuje 
listom s doručenkou alebo osobne na Obecný úrad 
Čl.8  Postup pri podávaní žiadosti vynechaný bod č. 2 
Čl 10 Zmluva o poskytnutí dotácie 

1. c vyškrtnúť 
g vyškrtnúť 

2. Zmluvy o poskytnutí dotácií sa vyhotovujú v 2 exemplároch jedna pre 
obecný úrad a jedna pre žiadateľa.  

Čl. 11 Použité dotácie je žiadateľ  povinný zúčtovať do konca novembra 
príslušného roku. 
Čl. 13 Dotácie schválené sa poskytujú spôsobom podľa bodu 11 . 
Poslanci OZ akceptovali starostove pripomienky a VZ� č.1/2010 o dotáciách 
schválili.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 45/04/10 – OZ vo Vinodole schvaľuje VZ� č. 1/2010 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce                           
 
                                                                                         .................................. 
                                                                                                                                               
 



 
K bodu 3./  
 
   �avýšenie rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku o 98.702,-EUR. 
Rekonštrukcia sa bude hradiť z financií obce, kde budú peniaze preplatené 
naspäť v dvoch splátkach. 
Poslanci OZ na porade poslancov boli informovaní starostom obce, že 
projektovú dokumentáciu vrátil projektant na opravu a to: 2 krát box, izolácia 
strechy, plastové dvere.  Opravený projekt bude 16.4.2010 do 9-tej hod. na 
Obecnom úrade. Jednu sadu projektu zapožičal p. Špánikovi na porade 
poslancov.  
  
Tento bod bol prerušený  na 16.4.2010. 
Účasť na 16.4.2010 prisľúbili poslanci: p. Čulík, p. Melišek, p. Barát, Ing. 
Korpáš a p. Krajmer. 
 
K bodu 4./ 
 
V tomto bode bol prednesený návrh na navýšenie rozpočtu na dopravné značky 
a označenie pomenovania ulíc.  
Pán Špánik sa vyjadril, že treba zistiť koľko to bude stáť a potom odsúhlasiť 
rozpočtové opatrenia.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za 0 
Proti 7 
Zdržal sa 1 
Uznesenie č. 46/04/10 – OZ vo Vinodole neschvaľuje navýšenie rozpočtu na 
dopravné značenie ulíc                           
 
                                                                                         .................................. 
  
 
OZ navrhlo vypracovať štúdiu na osadenie infoznačiek a pomenovania ulíc do 
15.5.2010 a vypracuje to komisia dopravy a výstavby.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie č. 47/04/10 – OZ vo Vinodole ukladá komisii Dopravy, výstavby 
a životného prostredia vypracovať štúdiu na označenie ulíc v obci Vinodol. 
Termín do 15.5.2010 
                           
                                                                                         .................................. 



 
K bodu 5./ 
 
V tomto bode p. starosta obce Stanislav Melišek predložil žiadosť o pôžičku p. 
Šoganovej na 482,18 EUR a p. Vladimíra Lakatoša na 800,-EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za 6 
Proti 0 
Zdržal sa 2 
Uznesenie č. 48/04/10 – OZ vo Vinodole schvaľuje pôžičku na pohreb pre p. 
Šoganovú v sume 482,17 EUR a pre p. Vladimíra Lakatoša v sume 800,-EUR 
                          
 
                                                                                         .................................. 
 
 
 
K bodu 6./ 
 
Schválenie záverečného účtu za rok 2009 
p. Špánik mal pripomienku v textovej časti (nebolo tam spomenuté OZ-
ZOULUS)  
Vysvetlili p. starosta a p. Ďuranová OZ-ZOULUS nedostalo v r. 2009 žiadne 
dotácie, tak tam nemohli byť spomenutí. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Uznesenie č. 49/02/10 – OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2009 
 
                                                                                        .................................... 
 
K bodu 7./ 
 
Pán starosta obce Stanislav Melišek informoval  o prácach na škole. Zateplenie 
školy a telocvične, výmena podláh, rekonštrukcia kúrenia, výmena zostávajúcich 
plastových okien. Dňa 23.2.2010 bola podpísaná zmluva medzi ministerstvom 
a obcou. Projekt realizuje firma AB-STAV Malý Cetín. 
Pán starosta ďalej oboznámil prítomných, že projekt pripravoval aj s PhDr. 
Miriam Hlinkovou, podával ho prvý krát v roku 2008 (na sumu 25.000.000,-Sk) 
tento neprešiel, tak upravený podali v r. 2009, ktorý bol odsúhlasený. Ďalej 
upozornil p. Špánika , že klamal vo svojich novinách občanov Vinodolu, že 
odmietol hlasovať za tento projekt lebo nemal informácie čo tento projekt 



zahŕňa. Citoval jeho vetu: „Pán starosta naposledy hlasujem za projekt na 
školu, lebo sa staráte len o školu a iné nerobíte“. Tiež ho upozornil, že zavádza 
občanov, keď napísal že opravu školy nechal na volebný rok. Keďže bola zmluva 
medzi ministerstvom a obcou podpísaná 23.2.2010 nemohli sme robiť 
rekonštrukciu pred rokom. 
Ing. Korpáš sa spýtal, prečo nie je v rozpočte projekt aj na opravu elektrického 
vedenia v telocvični. 
Odpovedal p. starosta že nie sú ani chodníky, ani prístavba telocvične ani 
prepojenie ZŠ s telocvičňou. Ale nech to nechá na riaditeľa ZŠ a zástup. 
riaditeľa, ktorí budú riešiť tento problém. 
 
K bodu 8./ 
 
Pán Špánik v tomto bode podal informáciu, že finančná komisia bude dňa 
21.4.2010 kontrolovať opatrenia zistené �KÚ.    
 
Bod 9./ 
 
V tomto bode p. Čulík dal návrh na rozpočtové opatrenia – výdavky verejnej 
správy. Tieto boli čítané po položkách: 
614 – 6.000,-EUR 
620- 4.000,-EUR 
631001 – 2.000,-EUR 
637003 – 2.000,-EUR 
637027 – 2.000,-EUR 
----------------------------- 
SPOLU: 16.000,-EUR  
 
Ďalej 
- 500,- EUR 
- 700,-EUR 
- 1000,-EUR 
- 500,- EUR 
- 200,-EUR 

V prílohe nečitateľné položky. 
�avrhol ich presunúť do položky 04.5.1.3 –správa a údržba ciest na prípravné 
a realizačné práce odvodnenia Úzkej ulice. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za 5 
Proti 1 
Zdržal sa: 2 
   
  



Uznesenie č. 50/04/10 – OZ vo Vinodole schvaľuje rozpočtové opatrenia 
v položkách podľa prílohy č. 1 
 
 
                                                                                              ................................. 
 
Vzhľadom k tomu, že tento materiál nebol prerokovaný na porade poslancov, 
v prílohe nie sú viditeľné účtovné čísla, starosta obce toto uznesenie vetoval, 
lebo je zjavne pre obce nevýhodné.  
 
 
 
K bodu 10./ 
 
Rôzne: 
p. Čulík – staré stĺpy a vedenie obecného rozhlasu – likvidáciu zadať firme. 
Ďalej informoval, že v �itre firma demontovala lanovky len za materiál, že 
zlikvidujú betón a upravia povrch. Starosta mu odpovedal, že nech pošle takúto 
firmu, ktorá si nebude nárokovať na odmenu a odstráni stĺpy z verejného 
rozhlasu aj s betónmi.  
Starosta obce prečítal žiadosť p. Virága za klub PRO-VI�ODOL o dotáciu  
100,-EUR na stavenie mája v obci.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za 5 
Proti  1 
Zdržal sa 2 
Uznesenie č. 51/04/10 – OZ schvaľuje dotáciu pre PRO-VI�ODOL v sume 
100,-EUR na stavanie mája (zakúpenie stromu, zakúpenie stužiek, 
občerstvenia)  
                                                                                                 
                                                                                         ..................................... 
 
 
Starosta povedal, že pripravuje stavanie mája, že strom má zabezpečený, večer 
bude diskotéka. 
Po hlasovaní pán starosta obce povedal, že bolo schválené VZ� o dotáciách, 
ktoré by týmto bolo porušené (načo sa p. Špánik postavil a so slovami : „Vedel 
som to, že to nepodpíšete a dal 100,-EUR p. Virágovi“), ale toto VZ� mu 
umožňuje toto uznesenie podpísať. Takže PROVI�ODOL bude mať spolu 200,-
EUR na stavanie MÁJA. 
Ďalej pán starosta informoval o prácach, ktoré boli zrealizované v tomto roku: 
- 23.2.2010 podpísaná zmluva medzi Min. výstavby a regionálneho rozvoja 
a Obcou Vinodol o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu ZŠ vo Vinodole 



- 17.5.2010 – II. Ročník protidrogového dňa OZ Čin-Čin s OcÚ Vinodol 
- ROEP – 52 námietok – komisia  19.4.2010 
- Dom smútku – výzva 10.4.2010 (oprava projektov, rozpočtu) 
- Júl 2010 – 2. ročník Vitaj leto na ihrisku 
Do dnešného dňa vyhotovené investičné práce: 
Školská jedáleň: Výmena plastových okien, 2x dvere, výmena radiátorov, 
výmena 2 elektrických ohrievačov vody za plynové.  
 
Materská škola: výmena starých drevených okien za plastové, vchodové dvere za 
plastové, uloženie plávajúcej podlahy v dvoch triedach a v riaditeľni, 
vymaľovanie dvoch tried a riaditeľne. Zostáva ešte chodba a kuchynka (cez 
prázdniny. 
Kultúrny dom : výmena drev. okien za plastové a vchodových dverí. 
Ďalšie práce v obci: 2 krát zber plastových fliaš 
Veľkonočné upratovanie pri DS, okolo OcÚ, KD, MŠ a kostola 
5 krát zhŕňanie snehu po uliciach. 
Vyhotovenie Pasportu dopravného značenia v obci. 
Sociálna oblasť – zabezpečenie ubytovanie pre p. Jána Bohumela v spolupráci 
s �SK v ústave v Topoľčanoch. 
Zabezpečenie p. Morvaya na doliečovacie oddelenie a zabezpečenie pohrebu 
pre Jozefa Rakického. 
Prebehli rokovania s Ministerstvom obrany na bezplatný dar pre obec a to rôzne 
vojenské šatstvo, obuv, maskáče, nafukovačky, ale aj technika UDSka, V3ska, 
centrála. 
Momentálne prebiehajú rokovania na žiadosť občanov s OSC Vráble odbor 
dopravy o povolenie na vyhotovenie chodníka vedľa štátnej cesty v Hornom 
Vinodole. 
Starosta ďalej informoval, že prejednal s p. Čentéšom námestníkom Jednoty  to, 
že nechajú pred novou budovou voľné parkovisko, ktoré bude slúžiť aj občanom 
pri návšteve cintorína.  
Dohodujeme aj  vyasfaltovanie príjazdovej cesty od ihriska, ktorá by slúžila aj 
pre športovcov. 
p. Špánik sa spýtal, že čo je s domom, čo obec zakúpila  pre klub dôchodcov? 
 
Zasadnutie bolo prerušené s pokračovaním na 16.4.2010. 
 
Pokračovanie zasadnutia  OZ dňa 16.4.2010 o 18-tej hodine. 
 
Prítomní poslanci: p. Baráth, p.Ondruš, Ing. Korpáš, p. Krajmer. 
Starosta obce spolu s poslancami p. Ondrušom a p. Baráthom navštívili 
poslancov p. Čulíka a p. B. Meliška. Podarilo sa im skontaktovať s p. B. 
Meliškom. 



Starosta obce poslancom predložil opravený projekt na rekonštrukciu Domu 
smútku. Tento vrátil projektantovi projektu v pondelok na prepracovanie ( 2x 
box, plastové dvere, rekonštrukcia strechy). 
�akoniec starosta obce vytkol prítomným poslancom ignoráciu, že mali len 
zahlasovať za projekt na DS, ktorý v piatok večer musel odovzdať. Keby to 
neodsúhlasili obec by prišla o 98.702,-EUR 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
 
Uznesenie č. 52/04/10 OZ vo  Vinodole schvaľuje podanie projektu na 
Rekonštrukciu DS a vyčleňuje z Rezervného fondu sumu 98.702,-EUR na 
prefinancovanie + rekonštrukciu Domu smútku. 
 
 
                                                                                                ................................ 
                  
   
11./ 
UZ�ESE�IE: 
Uznesenie prečítal p. Timotej Krajmer. 
 
 
 
K bodu 12./ 
   �a záver zasadnutia pán starosta obce  poďakoval poslancom za účasť a tým 
ukončil 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
 
 
                                                                                                 Stanislav Melišek 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 p. Ján Ondruš 
 
p. Roman Čulík 
 
 


