
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z Á P I S N I C A 
                    spísaná  na  12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
                                                 dňa 18.2.2008 
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Prítomný poslanci :                        7  ( viď. prezenčná listinu) 
Neprítomný poslanci:                     2  (ospravedlnení)       
Hlavný kontrolór  :                        JUDr. Cyril Benovič   
 
 
K bodu1.) 
     
     1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán  starosta Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode privítal prítomných  poslancov OZ  a oboznámil ich 
s programu zasadnutia.    
 
 
P r o g r a m  zasadnutia : 
1./   Zahájenie 
2./   Kontrola uznesenia (hlavný kontrolór) 
3./   Prejednanie protestu prokurátora 
4./   Schválenie organizačného poriadku 
5./   Schválenie VZN č.1/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Vinodol. 
6./    Žiadosť o zrušenie prenájmu verejného priestranstva p. Kataríne 
Tomašekovej  
7./   Žiadosť o prenájom verejného priestranstva p. Michala Lenčéša 
8./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol za rok 2007 
9./   Diskusia 
10./ Návrh na uznesenie 
11./ Záver 
 
  
Za program hlasovali prítomní poslanci nasledovne: 
Za :   5 
Proti : 1 
p. Špánik prišiel až po schválení programu   
  
 
Zapisovateľ : Ing.Korpáš Emil 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci: 
p.Krajmer Timotej, p.Roman Čulík 
 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a  schválení poslanci:  
p.Ondruš Ján,  p.Baráth Peter 
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K bodu 2.) 
    Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie  
    z predchádzajúceho OZ k prejednaniu.  
 
 
K bodu 3./ 
 
    Z dôvodu, že sa pani prokurátorka nezúčastnila na zasadnutí OZ, pán 
starosta podal návrh na zrušenie VZN č. 1/1995 v celosti. 
Prítomnými poslancami bolo jednohlasne zrušené VZN č.1/1995 v celosti. 
  
K bodu 4./  
 
    V tomto bode pán starosta podal návrh na schválenie organizačného 
poriadku. Pani poslankyňa Terézia Kováčová podala návrh na presunutie 
schválenia organizačného poriadku na budúce zasadnutie OZ 
Za návrh hlasovali prítomní poslanci nasledovne: 
Za :  4 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2.  
 
K bodu 5./ 
 
Na návrh skupiny poslancov a po úprave p. starostu Stanislava Meliška  dal pán 
starosta Stanislav Melišek  hlasovať  o schválení VZN č.1/2008 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na 
území obce Vinodol.. 
Prítomnými poslancami bolo v celosti  jednohlasne prijaté VZN č 1/2008 
  
K bodu 6./ 
 
   Pán starosta Stanislav Melišek na základe žiadosti  p. Kataríny Tomašekovej 
predložil návrh na zrušenie nájomnej zmluvy o prenájme verejného 
priestranstva,  kde mala menovaná stánok na predávanie zmrzliny.  
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne prijatý.  
 
K bodu 7./ 
  
V tomto bode pán starosta na základe žiadosti o prenájom verejného 
priestranstva p.Michal Lenčéša  predložil návrh  na prenájom verejného 
priestranstva za účelom predaj zmrzliny vo výmere 30m2  po 50 Sk/m 2 na rok. 
Prítomnými poslancami bol jednohlasne prijatý návrh na prenájom verejného 
priestranstva za účelom predaj zmrzliny.  
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K bodu 8./ 
 
Hlavný kontrolór JUDr. Cyril Benovič predniesol správu hlavného kontrolóra 
obce Vinodol za rok 2007 
 
K bodu 9./ 
 
Diskusia: 
JUDr.Cyril Benovič – avizoval, že nie je dokončená správa o činnosti FC 
Vinodol 
Ing. Tibor Penzeš – nezvyklý čas na OZ. 
p. Vladimír Špánik – nech termín OZ nie je účelový 
p. Roman Čulík – informoval o  parkovaní kamiónu p.Tibora Biharyho 
v Dolnom Vinodole.  
p. starosta Melišek – vysvetlil ako parkovať, upozorní dotknuté strany 
p. starosta Stanislav Melišek a p. Roman Čulík – potreba známok pre psov. 
Obecný úrad začal vydávať tieto známky. 
p. Špánik – potreba nového VZN o psoch. 
p. Čulík – potreba brigády okolo zvonici 
               info o kamerovom systéme – možnosť pozrieť v budove Mestskej polície 
v Nitre. 
p. Nemeš – aby  termín OZ bol vo večerných hodinách. 
p. starosta Melišek – odpovedal p. Nemešovi, p. Špánikovi a p. Pénzešovi, že OZ 
bolo o 13.00 hod. z dôvodu prizvania zástupcu z Okresnej prokuratúry v Nitre. 
Ďalej odpovedal, že vo všetkých mestách, ale aj v obciach  bývajú zasadnutia 
OZ v popoludňajších hodinách, aby sa ho mohli zúčastniť aj občania pracujúci 
na poobedňajších a nočných smenách.  
Ing. Korpáš – poďakoval p.starostovi za opravené výtlky na cestnej komunikácii 
v obci. 
JUDr. Benovič – požiadal, aby bol prítomný na zasadnutí komisií. 
p. Špánik – podľa rokovacieho poriadku dopredu zaslať poslancom program OZ 
a termín. 
p.starosta Melišek – aby mu poslanci oznámili zasadnutie komisií. 
p. Nemeš – o práci komisií 
              - ako pomôcť ľuďom bez príjmu. 
p. starosta Melišek  - možnosť riešenia ako pomôcť týmto ľuďom. 
p. Špánik – k práci komisií. 
p. starosta  Melišek – poukázal na aktivity OcÚ Vinodol pre občanov Vinodolu:    
                - pomoc sociálne odkázaným                             
                -  nájdenie zvonu 
                -  strecha na ZŠ 
                - opilovanie stromov pracovníkmi na aktivačných prácach 
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                - vypracovanie projektu na asfaltové a detské ihrisko 
                - vypracovanie projektu na rozšírenie telocvične 
               - vypracovanie štúdia na rozšírenie KD 
              - ROEP – komisia: p.starosta Stanislav Melišek, p.Imrich  Barth a p. 
František Vrabec. 
              - príprava na 895 výročie o prvej  zmienke o obci a vyzval organizácie 
a združenia, aby predložili návrh na kultúrne a športové akcie pri tejto 
príležitosti.  
Ing. Korpáš – urgovať obmedzenie rýchlosti na hradskej na vŕšku (zákaz 
predbiehania, 40 km/hod.) 
p. Špánik – ocenil aktivitu OcÚ , včas informovať o aktivtách 
Ing. Korpáš – zamedziť špekuláciu s pridelenými pozemkami 
p. Nemeš – kontrolovať ľudí na aktivačných prácach 
p. starosta Melišek – informoval o aktivačných prácach 
                              - zabezpečí motorové vozidlo pre OcÚ bez financií. 
JUDr.Benovič – list od anonymu. 
 
              
K bodu 10./ 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
18.02.2008: 
 
A./ SCHVAĽUJE: 
1./ OZ schvaľuje  VZN č. 1/2008 o podnikateľskej činnosti pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vinodol. 
2./ OZ schvaľuje nájomnú zmluvu verejného priestranstva p. Michala Lenčéša 
a to 30 m2  po 50 Sk/m 2  na rok za účelom predaja zmrzliny. 
 
B./ RUŠÍ: 
1./ OZ ruší VZN č. 1/1995 o podnikaní v obci Vinodol 
2./ OZ ruší nájomnú zmluvu verejného priestranstva p. Kataríne Tomašekovej . 
 
C./ BERIE NA VEDOMIE : 
1./ OZ berie na vedomie kontrolu uznesenie z 27.12.2007 
2./ OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra JUDr. Cyrila Benoviča  za 
rok 2007 
 
 
Pán poslanec Timotej Krajmer dal hlasovať návrh na uznesenie.  
Uznesenie OZ  bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 10./ 
   Na záver zasadnutia pán starosta poďakoval poslancom a hlavnému 
kontrolórovi obce za účasť a tým ukončil 1.zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Stanislav Melišek 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 p. Ján Ondruš 
p. Peter Baráth. 
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