
                             Z Á P I S N I C A
            spísaná na  m i m o r i a d n o m  zasadnutí Obecného zastupiteľstva
                                         vo Vinodole dňa 30.5.2008



Prítomní poslanci :      9 ( viď.prezenčnú listinu)
Hlavný kontrolór::      JUDr. Benovič

     
Zapisovateľ : Ing. Emil Korpáš
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Terézia Kováčová, Beňadik Melišek
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Roman Čulík

  Mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu : 1, Názvy ulíc
                  2, Vstup obce Vinodol do regionálneho  združenia Dolná Nitra, o.z.

Predsedníčka sociálnej komisie p. Kováčová navrhla doplnenie programu o 
žiadosť p. Evy a Milana Lakatošových  o poskytnutie pôžičky na vyúčtovanie 
elektriky v sume 12.000,-Sk, ktorá bola doručená p. Kováčovej s tým, že 
sociálna komisia doporučuje OZ schváliť pôžičku.
Pán starosta nesúhlasil s týmto bodom, lebo žiadosť nebola podaná v podateľni 
OcÚ a taktiež nebola prerokovaná v rade, ktorá spolu so starostom odsúhlasuje 
pôžičky.
Táto žiadosť sa dostala do programu Mimoriadneho zastupiteľstva OZ ako bod 
č. 1

Program   m i m o r i a d n e h o zasadnutia:

1, Žiadosť o poskytnutie pôžičky Evy a Milana Lakatošových
2, Odsúhlasenie názvu ulíc
3, Vstup obce Vinodol do regionálneho združenia Dolná Nitra o.z.
4, Rôzne
5, Návrh na uznesenie
6, Uznesenie
7, Záver
Program bol jednohlasne schválený



K bodu 1.)

     Pani Kováčová prečítala žiadosť o pôžičku pre rod. Lakatošovú. Po 
argumentoch pána starostu, že táto rodina nebude mať finančné prostriedky na 
splácanie pôžičky z dôvodu exekúcie, poslanci hlasovali:
Za – 0
Proti – 9
 Zdržalo sa - 0 

K bodu 2.)

     V tomto bode pán starosta predložil dohodnutý návrh na pomenovanie ulíc 
na Verejnom zhromaždení.
Pán Špánik predložil za poslancov PK-5 iné návrhy na päť ulíc
Úzka- Silvanská
Pri ihrisku – Pesecká
Za humnami – Agátová
Vinohradnícka – Orgovánová, Viničná, Obecná, Muškátová
K vodárni – Zemianska
Ďalšie navrhované názvy ulíc : Kostolná, Pod Hájom, Farská, Na Sihoti, 
Výhonská, Mostná, Donátová, Školská, Štefániková (Hlavná ul.), Telepská, 
Hlboká, Tichá, Športová, Tabaková, Novohorská
Ing. Pénzeš navrhol – na sporné ulice sa opýtať obyvateľov tej ktorej ulice.
Prieskum: Úzka – p. Krajmer 
                Pri ihrisku – p.Špánik
               Vinohradnícka –Ing. Korpáš
              Za Humnami – p. Kováčová
             K Vodárni – p.Čulík 
Termín do 9.6.2008
               
K bodu 3.)
     Pán starosta predložil návrh vstupu obce Vinodol do regionálneho združenia 
Dolná Nitra o.z.  Veľký Cetín, Paňa, Golianovo, Babindol, Veľký Lapáš, 
Čechynce, Vinodol, Malý Cetín.
Výhody tohto združenia:

- možnosť získavať finančné prostriedky cez leader
- podrobnosti objasnil telefonicky p. Ľudovít Kravár a sľúbil zaslať stanovy 

občianskeho združenia.



Poslanci hlasovali:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Pri prerokovávaní tohto bodu nebol prítomný poslanec Vladimír Juhás nakoľko 
musel pracovne odcestovať. 

    
K bodu 4.)
     Rôzne:
Pán Špánik – postup pri schválení VZN o verejnom obstarávaní
Pán starosta – poslanci preštudujú toto VZN a poslanci sa stretnú 13.6.2008 na 
stretnutí poslancov a starostu.
Pán Špánik – návrh na zriadenie zberného dvora a príprava projektu –
prerokuje sa 13.6.2008

- návrh na zriadenie finančnej komisie v zložení Ing. Bulla, p. Juhás, p. 
Špánik

Pán starosta – Finančnú komisiu prerokovať 1.7.2008 na OZ.
p. Polák – pohryznutie psom
p. starosta – bol zabezpečený veterinárna vyšetrenie psa, či nemá besnotu.
Ing. Korpáš – sa pýtal, čo nového ohľadom kanalizácie
p. Špánik – požiadal o opravu uznesenia z 13.10.2006
p. Krajmer – stavba detského ihriska
p. starosta – informoval, že autobus neprešiel cez STK, zhnitá podlaha, kufre 
                 - doporučuje sa konať, zistiť koľko by stála oprava.
detské ihrisko – obec nedostala dotáciu

- starosta informoval, že OcÚ podal projekt na drevené detské ihrisko, 
ktoré by malo byť bezplatné (MŠ)

OcÚ zabezpečil podľa ponúk detské ihrisko. Dodané by malo byť 11.7.2008 
cena 67.812,-Sk + 8.137,-Sk montáž
Ihrisko – polievanie, vyhotovenie zavlažovania náhradného ihriska, kde sú 
zakreslené lavičky, ktoré budú dodatočne osadené.
Stoličky do malej zasadačky – sú objednané
Výmena dverí na detskej poradni + okno sa uskutoční 13.7.2008
Čistička – zatiaľ je Vinodol vyradený z Černíka
B. Melišek – zápach z farmy Veľký Cetín



K bodu 5.) 
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Timotej Krajmer     

Obecné zastupiteľstvo na svojom  mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 30.5.2008

A./ SCHVAĽUJE :

1./ OZ schvaľuje vstup obce Vinodol do regionálneho združenia  Dolná Nitra 
OZ, pristupujeme k realizácii projektu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na 
roky 2007-2013, pristupujeme k leadru.

B./ NESCHVAĽUJE :

1./ OZ neschvaľuje pôžičku v sume12.407,- Sk pre Evu a Milana Lakatošových.

C./ BERIE NA VEDOMIE:

1./ OZ berie na vedomie informáciu starostu o detskom ihrisku , výmena okien 
a dverí na OcÚ.

D./ ODKLADÁ :

1./ OZ odkladá hlasovanie na pomenovanie ulíc

E./ DOPORUČUJE :

1./ OZ doporučuje starostovi obce zistiť podmienky na opravu autobusu 
a následne pripraviť autobus na STK

K bodu 6.)
   Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili.



K bodu7.)
     Na záver zasadnutia  pán starosta poďakoval prítomným poslancom  obce za 
účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva. 

                                 
                                                                                  Stanislav Melišek
                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice: 
pán Čulík Roman
pán Ondruš Ján 

               


