
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 10.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 14.09.2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :  8 ( viď. prezenčná listina)  
Neprítomný         :   1 (p. Marek Melišek - ospravedlnený) 
Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 
  
Začiatok: 18.00 hod.     
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  
Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p. Peter  Baráth a p. Peter Podhorský 
Overovatelia zápisnice:  p. Peter Baráth, p. Benedikt Melišek 
 
 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. Stanislav Melišek 
Z pôvodného návrhu navrhol p. Špánik vyradiť: 
-   Delimitačný protokol o odňatí majetku obce zo správy rozpočtovej organizácie 
- Schválenie zmluvy č. 1/2012  o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku obce 
Vinodol na Základnú školu Vinodol 
- Správa vyraďovacej komisie 
Ing. Bulla navrhol doplniť bod : 
- voľba predsedu finančnej komisie 
 
Prítomní poslanci hlasovali za pôvodný program: 
Za: 1 
Proti: 7 
Zdržal sa: 0 
 
Prítomní poslanci hlasovali za program p. Vladimíra Špánika: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdrža1 sa: 1 
 
Prítomní poslanci hlasovali za doplňujúci bod programu Ing. Petra Bullu: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program, ktorým sa budeme riadiť na 10. Zasadnutí OZ: 
 
1, Zahájenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Čerpanie rozpočtu  k 30.6.2012 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
5, Informácia o vyhlásení výzvy MAS RZ Dolná Nitra, o.z. 
6, Voľby predsedu finančnej komisie 
7, Rôzne 
8, Záver 
 
K bodu 2.) 
 
     V tomto bode hlavný kontrolór JUDr. Cyril Benovič prečítal uznesenie z minulého 
zasadnutia OZ.  
 
 



 K bodu 3.)  
 
     Pán starosta obce Stanislav Melišek vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k čerpaniu rozpočtu 
k  30.6.2012: 
p. Špánik sa pýtal, prečo boli prečerpané Reprezentačné výdavky.  
P. Ďuranová odpovedala, že pod reprezentačné výdavky účtuje: nákup minerálky, kávy 
a kupovali sa tam aj darčeky pre deti zo zahraničia, ktoré navštívili našu obec v máji 2012 
Projekt na nazýval COMENIUS.  
Ďalej sa p. Špánik pýtal na nákup strojov, prístrojov. 
p. Ďuranová odpovedala, že sa kupovala kosačka a miešačka. 
Tiež sa pýtal na odvodňovací kanál, či je všetko dokončené. 
p. Starosta odpovedal, že všetko čo sa malo robiť je urobené 

Uznesenie č. 88/09/12 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní 

rozpočtu obce k 30.6.2012 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

     

 

K bodu 4.) 
    V tomto bode sa prerokovávalo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol. 
p. Špánik predložil návrh  pre voľbu hlavného kontrolóra vo Vinodole. 
 
Uznesenie č. 89/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole:  

 
I. V y h l a s u j e 

Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14. decembra 2012, to je v piatok o 18.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole. 
 

II. Poveruje 

Starostu obce Vinodol zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce 
Vinodol 
 

III. U r č u j e 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Vinodol na 0,35 úväzku pracovného času 
 

IV. S c h v a ľ u j e : 

Požiadavky na výkon funkcie Hlavného kontrolóra obce Vinodol 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
 

1. Úplné stredné vzdelanie s maturitou 
Ďalšie predpoklady ktoré sú výhodou: 

• Najmenej 5 ročná prax v oblasti verejnej, štátnej správy, resp. v kontrolnej činnosti 
• Prax v oblasti ekonomiky minimálne 
• Ovládanie PC – Word, Excel, Internet, Outlook Express 
• Znalosť zákona o obecnom zriadení, o účtovníctve, o majetku obcí a súvislosti s inými 

právnymi predpismi 
• Užívateľské ovládanie počítača 



• Občianska a morálna bezúhonnosť 
 

V. S c h v a ľ u j e: 

Náležitosti prihlášky pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Vinodol 
 

• Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
• Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 
• Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov 

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 
• Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 
• Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve, 
• Informáciu o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo 

v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Vinodol musia prihlášku doručiť poštou 
alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Obec Vinodol, Obecná ulica 473, 951 06  Vinodol, najneskôr do 29. Novembra 

2012 do 12. hod.    
 

VI. s c h v a ľ u j e : 

Spôsob voľby Hlavného kontrolóra obce Vinodol 

1. Voľby Hlavného kontrolóra sa konajú tajným hlasovaním, na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva vo Vinodole  dňa 14.12.2012  

2. Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole z poslancov trojčlennú 
volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy 
a vypracuje zápisnicu z voľby.  

3. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie 
pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút  

4. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.  

5. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, 
priezviska a mena, akademického titulu a povolania. Hlasovací lístok je opatrený 
pečiatkou obce Vinodol.  

6. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do 
volebnej schránky.  

7. Platný hlasovací lístok je  ten, ktorý je  
a. na predpísanom tlačive  
b. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta  

8. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo 
dopísané mená sa neprihliada.  

9. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinodole (t.j. 5). Ak ani jeden z kandidátov takú 
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 



počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený 
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

8. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  
o počet prítomných poslancov  
o počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  
o počet odovzdaných hlasovacích lístkov  
o počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov  
o počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  
o výsledok voľby, resp. II. kolo voľby  
o meno zvoleného hlavného kontrolóra  

9. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 
zmluvu, na úväzok schválený Obecným zastupiteľstvo vo Vinodole najneskôr v deň 
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného 
kontrolóra.  

 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek        

 

Starosta obce pán Stanislav Melišek predložil návrh na schválenie volebnej komisie pre voľbu 
hlavného kontrolóra obce Vinodol v zložení: 
Ing.Michal Kozár –predseda komisie 
p. Peter Podhorský – člen komisie 
p. Peter Barát – člen komisie 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 90/09/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje volebnú komisiu pre 

voľbu hlavného kontrolóra obce Vinodole v zložení: 

Ing.Michal Kozár –predseda komisie 

p. Peter Podhorský – člen komisie 

p. Peter Barát – člen komisie 

 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek 

 
 



K bodu 5.) 
 
  Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode informoval o vyhlásení Výzvy č. 
9/PRV/MAS 28(viď príloha č. 1) a Výzvy č.10/PRV/MAS 28 (viď príloha č. 2) o nenávratný 
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie 
integrovanej stratégie rozvoja územia.  
 
Pán starosta navrhol stretnutie poslancov k tejto tematike. 
    
Uznesenie č. 91/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o vyhlásení výzvy MAS RZ Dolná Nitra o.z. k programu Rozvoja vidieka SR 2007-2013 

 

 

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

                                                                                                      Stanislav Melišek 

K bodu č. 6.) 
 
V tomto bode sa Ing. Peter Bulla vzdal funkcie predsedu finančnej komisie z pracovných            
dôvodov. 
 
Uznesenie č. 92/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie  vzdanie sa 

poslanca Ing. Petra Bullu funkcie predsedu finančnej komisie.  

 

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

                                                                                                    Stanislav Melišek  

 

Zároveň sa v tomto bode schvaľoval nový predseda finančnej komisie.  
Ing.Peter Bulla navrhol Ing. Michala Kozára, ale ten nesúhlasil. 
 Ďalej pán starosta obce Stanislav Melišek navrhol poslanca p. Petra Straňáka, ktorý s týmto 
návrhom súhlasil. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 

Uznesenie č. 93/09/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje na návrh starostu 

obce poslanca p. Petra Straňaka do funkcie predsedu finančnej komisie.   

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

                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

 

 

K bodu 7.) 
    
Rôzne: 
p. Michal Szabo žiadal obecné zastupiteľstvo o informáciu o predbežnom odkúpení obecného 
pozemku, ktorý hraničí z pozemkom, ktorý chce kúpiť, aby sa dostal do svojej záhrady. 



Pán Starosta navrhol poslancom, aby pánovi Szabovi  predbežne schválili odpredaj obecného 
pozemku 1 m2 za 1,- EUR. Ak si dá urobiť p. Michal Szabo geometrický plán a kúpno-
predajnú zmluvu na svoje náklady  tak sa mu ten pozemok podľa dohodnutej ceny predá. 
Všetci poslanci súhlasili. 
 
p. Juraj Bálint sa pýtal na žiadosť, ktorú dal do podateľne ohľadom znovuoplotenia areálu 
futbalového ihriska FC Vinodol (viď príloha č. 3). 
Starosta obce odpovedal, že táto žiadosť sa dá do rozpočtu obce na rok 2013. 
 
 
K bodu 8) 
     Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 
 
K bodu 14.) 
 
     Na záver zasadnutia  pán starosta Stanislav Melišek poďakoval prítomným poslancom  
obce za účasť a diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  
 
 
                                  
                                                                                  Stanislav Melišek 
                                                                                   starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
pán Peter Baráth 
pán Benedikt Melišek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 10. zasadnutí OcZ dňa 14.09.2012 

 
 
Uznesenie č. 88/09/12 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní 

rozpočtu obce k 30.6.2012 

 
 
Uznesenie č. 89/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole:  

 
VI. V y h l a s u j e 

Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14. decembra 2012, to je v piatok o 18.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole. 
 

VII. Poveruje 

Starostu obce Vinodol zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce 
Vinodol 
 

VIII. U r č u j e 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Vinodol na 0,35 úväzku pracovného času 
 

IX. S c h v a ľ u j e : 

Požiadavky na výkon funkcie Hlavného kontrolóra obce Vinodol 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
 

2. Úplné stredné vzdelanie s maturitou 
Ďalšie predpoklady ktoré sú výhodou: 

• Najmenej 5 ročná prax v oblasti verejnej, štátnej správy, resp. v kontrolnej činnosti 
• Prax v oblasti ekonomiky minimálne 
• Ovládanie PC – Word, Excel, Internet, Outlook Express 
• Znalosť zákona o obecnom zriadení, o účtovníctve, o majetku obcí a súvislosti s inými 

právnymi predpismi 
• Užívateľské ovládanie počítača 
• Občianska a morálna bezúhonnosť 

 
X. S c h v a ľ u j e: 

Náležitosti prihlášky pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Vinodol 
 

• Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
• Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 
• Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov 

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 
• Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 
• Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve, 



• Informáciu o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo 
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Vinodol musia prihlášku doručiť poštou 
alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Obec Vinodol, Obecná ulica 473, 951 06  Vinodol, najneskôr do 29. Novembra 

2012 do 12. hod.    
 

VI. s c h v a ľ u j e : 

Spôsob voľby Hlavného kontrolóra obce Vinodol 

10. Voľby Hlavného kontrolóra sa konajú tajným hlasovaním, na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva vo Vinodole  dňa 14.12.2012  

11. Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole z poslancov trojčlennú 
volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy 
a vypracuje zápisnicu z voľby.  

12. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie 
pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút  

13. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.  

14. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, 
priezviska a mena, akademického titulu a povolania. Hlasovací lístok je opatrený 
pečiatkou obce Vinodol.  

15. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do 
volebnej schránky.  

16. Platný hlasovací lístok je  ten, ktorý je  
a. na predpísanom tlačive  
b. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta  

17. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo 
dopísané mená sa neprihliada.  

18. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinodole (t.j. 5). Ak ani jeden z kandidátov takú 
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený 
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  
o počet prítomných poslancov  
o počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  
o počet odovzdaných hlasovacích lístkov  
o počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov  
o počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  
o výsledok voľby, resp. II. kolo voľby  
o meno zvoleného hlavného kontrolóra  



11. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 
zmluvu, na úväzok schválený Obecným zastupiteľstvo vo Vinodole najneskôr v deň 
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného 
kontrolóra.  

Uznesenie č. 90/09/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje volebnú komisiu 

pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vinodole v zložení: 

1. Ing.Michal Kozár –predseda komisie 

2. p. Peter Podhorský – člen komisie 

3. p Peter Baráth – člen komisie 

 
Uznesenie č. 91/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o vyhlásení výzvy MAS RZ Dolná Nitra o.z. k programu Rozvoja vidieka SR 2007-2013 

 
Uznesenie č. 92/09/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie  vzdanie sa 

poslanca Ing. Petra Bullu funkcie predsedu finančnej komisie.  

 
 
Uznesenie č. 93/09/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje na návrh starostu 

obce poslanca p. Petra Straňaka do funkcie predsedu finančnej komisie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              .................................................. 
                                                                                                          Stanislav Melišek 


