
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S � I C A 
spísaná na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 vo Vinodole dňa 16.11.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      7 ( viď. prezenčná listina) 
�eprítomní         :       2 - ospravedlnení 
 
 
 
Zapisovateľ : Peter Baráth 
�ávrhová komisia: p. Timotej Krajmer, p. Beňadik Melišek, Ing. Emil Korpáš 
Overovatelia zápisnice: p. Ján Ondruš, p. Roman Čulík 
 
23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu: 
 
 1,Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, VZ� č. 1/2009 o poskytnutí dotácií obce Vinodol 
 4, VZ� č. 2/2009 o pamätihodnostiach obce Vinodol 
 5, Plnenie rozpočtu 
 6, VZ� č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vinodol 
 7,  Odkúpenie rodinného domu za účelom zriadenia klubu dôchodcov 
 8, Vnútorná smernica na vedenie účtovníctva obce Vinodol 
 9, Žiadosť ZŠ o finančnú pomoc 
10, Žiadosť poľovníckeho združenia o finančnú výpomoc 
11, Rôzne 
12, Uznesenie 
13, Záver 
 
 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu  nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Za: 0 
 
 

K bodu 2.) 
 
Pán starosta obce prečítal uznesenie z 22.riadneho zasadnutia OZ. Pán Špánik 
pripomenul, že nebolo splnené uznesenie, ktorým mal OcÚ prepracovať VZ� 
o verejnom obstarávaní. Pán starosta mu odpovedal, že bolo pripravené na 
mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa pre neúčasť poslancov nekonalo. Ďalej 
pripomenul, že ani iné uznesenia sa neplnia napr. o štvrťročnom návrhu odmien. 
 



 
K bodu 3.) 

 
V tomto bode pán starosta Melišek predložil na schválenie VZ� č.1/2009 
o poskytnutých dotáciách obce Vinodol, ktoré bolo vyvesené na úradných 
tabuliach od 3.6.2009 do 21.10.2009. Poslanec Špánik poslal 11.11.2009 
celkom iné VZ� o ktorom chcel dať hlasovať. Pán starosta  mu povedal, že jemu 
bolo doručené ráno 16.11.2009 a že nebolo vyvesené na úradných tabuliach . 
�a návrh p. starostu bolo VZ� č. 1/2009 o poskytnutých dotácií stiahnuté 
z programu a presunuté na termín 11.12.2009 na schválenie. 
Prítomní hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
OZ presúva VZ� č.1/2009 o poskytovaní dotácií obce Vinodol na 11.12.2009.  
 
                                                                                                      
K bodu 4.) 
 
Pán starosta obce Melišek predložil na schválenie VZ� č.2/2009 
o pamätihodnostiach obce. Po drobných úpravách poslanci toto VZ� schválili. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 7 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
Uznesenie č.25/11/09 – OZ schvaľuje VZ" č.2/2009 o pamätihodnostiach 

obce Vinodol. 

 

 
                                                                                                 ................................ 
K bodu 5.) 
 
V tomto bode sa prerokovávalo plnenie rozpočtu k 30.9.2009. 
Pripomienka p. Špánik – nebolo dokladované priebežné plnenie rozpočtu 
a navrhuje vypracovať programový rozpočet na r. 2010.   
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 26/11/09 – OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.9.2009 
 
                                                            

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



K bodu 6.) 

 
V tomto bode pán starosta predložil na schválenie VZ� č. 3/2009 o zásadách 
hospodárenia s majetkom obce Vinodol. Vo VZ� boli vykonané zmeny 
v niektorých bodoch. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 27/11/09 –  OZ schvaľuje VZ" č. 3/2009 o zásadách 

hospodárenia s majetkom obce Vinodol 

 

     
                                                                                             .............................. 
 
K bodu 7.) 

 
Pán starosta obce predložil návrh na odkúpenie rodinného domu č. 164 za 
účelom zriadenia klubu dôchodcov. Tento návrh bol prerokovaný na porade 
s poslancami OZ. Peniaze 30.000,-EUR budú použité z rezervného fondu. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
Uznesenie č. 29/11/09 – OZ schvaľuje odkúpenie rodinného domu č. 164 za 

sumu 30.000,-EUR z rezervného fondu za účelom zriadenia klubu dôchodcov 

v obci Vinodol. 

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

 
K bodu 8.) 

 
V tomto bode pán starosta predložil návrh na schválenie vnútornej smernice na 
vedenie účtovníctva obce Vinodol. Boli vykonané drobné zmeny v niektorých 
bodoch. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 29/11/09 OZ schvaľuje Vnútornú smernicu č. 4/2009 na vedenie 

účtovníctva obce Vinodol.  
 
                                                                                             .................................... 



K bodu 9.) 

 
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal žiadosť ZŠ Vinodol 
o finančnú výpomoc pre mimoškolskú činnosť v sume 800,-EUR. 
Žiadosť sa odkladá do rozpočtu. 
 
K bodu 10.) 

 
Pán starosta obce v tomto bode prečítal žiadosť poľovníckeho združenia 
o finančnú výpomoc. 
Žiadosť sa odkladá do rozpočtu. 
 
K bodu 11.) 
Rôzne: 
p. Krajmer oboznámil prítomných, že  pri autobusových zastávkach, najmä pri 
kostole sú výtlky a kaluže vody. 
p. starosta odpovedal, že sa tam bude voziť drť s asfaltom. 
p. Špánik sa spýtal, ako je to s ROEPom. 
p. starosta odpovedal, že spracovateľská firma si požiadala na ministerstve 
o predĺženie termínu do januára 2010. 
p. Špánik  – v zverejnenom VZ� č. 1/2008 o podnikaní chýbajú niektoré texty 
(ods.1 a §8 ods.2), ďalej uviedol, že ak to nedá na správnu mieru podá trestné 
oznámene za pozmeňovanie úradnej listiny. 
p. starosta odpovedal, že žiadny text tam nechýba a kľudne môže podať trestné 
oznámenie. �ebude to ani prvé a ani posledné. Tiež navrhol, že nie je problém 
toto VZ� zmeniť, alebo doplniť. 
p. Špánik – že teraz keď ste pomohli Krajmerovým už to nie je potrebné.  
p. starosta nazval p. Špánika klamárom a povedal, že aj za toto môže podať 
trestné oznámenie. 
p. �emeš informoval, že starosta obce aj s rodinou volili doma a ešte bol 
verbálne napadnutý starostom obce a jeho dcérou. Žiada ich aby sa mu 
ospravedlnili. 
p. starosta  vysvetlil, že volal komisiu, aby prišla s volebnou urnou, že má doma 
85ročného svokra, ktorý nevládze chodiť a že odvolia  aj ostatní členovia, lebo 
majú zabíjačku. Pán �emeš ako člen volebnej komisie už ráno povedal, že on 
nebude chodiť s urnou, lebo jemu sa ťažko nastupuje do auta. Od rána do 
večera vymýval hlavu ďalším členom komisie, že teraz môže zomrieť, lebo už je 
zima, že opraví vypínač za sumu 6000,-Sk na dohodu o vykonaní práce, že také 
privilégiá(voliť doma) si môže dovoliť len starosta atď. Toto mu starosta obce 
o 21.45 hod. bol vysvetliť, kde mu citoval zákon, že každý, kto má závažné najmä 
zdravotné problémy môže voliť aj doma. Ďalej mu vysvetlil, že za túto jeho 
činnosť je dobre zaplatený aj z jeho daní a keď ju nechce, alebo nevládze 
vykonávať nech píše doma básničky a nehlási sa do komisie. 



 
p. �emeš uviedol, že podá sťažnosť  na vyšší stupeň volebnej komisii. 
p. starosta odpovedal pánovi �emešovi, že ak si nestihol všimnúť , že táto 
komisia zanikla, lebo �itra už zvolila predsedu. 
p. Špánik sa spýtal starostu či je zúčtovanie dokladov OZ ZOULUS, alebo nie. 
p. starosta odpovedal, že nie. 
p. Penzeš pripomenul zvrhnutie totalitného režimu a navrhol minútu ticha za 
trpiacich.     
p. starosta vysvetlil zúčtovanie dotácie OZ Zoulus. Prvé zúčtovanie mu starosta 
vrátil, bolo tam nakúpené cca 120kg mäsa, blok z r. 2007 a refakturácia Dany 
Špánikovej za prenájom pódia za 18.000,-Sk. Druhé zúčtovanie priniesol p. 
Ďuranovej doplnené o 20.000,- Sk  šermiarom. Faktúra bola bez IČA, rodného 
čísla, občianskeho preukazu, adresy, bez pečiatky. Ďalej starosta  obce uviedol, 
že volal s tým pánom, ktorý dal faktúru, ktorý povedal, že im podpísali 20.000,-
Sk, ale vyplatených toľko nebolo (pre vysoké náklady na stravu a občerstvenie. 
Má na to svedka). 
Tretie zúčtovanie priniesol p. Špánik. Refakturácia Danky Špánikovej s OZ 
Zoulus na sumu 55.200,-Sk a faktúru Špániková-Malachovská  (bez podpisu 
a bez pečiatky). OZ Zoulus dostalo dotáciu 50.000,-Sk a od Iniciatívy mladých 
prevzalo sumu 6.000,-Sk (2.000,-Sk  vrátili do pokladne), čo je spolu 56.000,-Sk. 
p. starosta sa spýtal poslancov klubu 5, prečo navrhli pre OZ ČI�-ČI� 0,-EUR 
dotáciu. Prítomným prečítal žiadosť OZ ČI�-ČI� aj s usporiadanými akciami 
v r.2009) 
p. Špánik – že dotáciu nenavrhli ani OZ Zoulus, ani Rómom. 
p. starosta – OZ Zoulus ani Rómovia si nepodali ani žiadosť.  
Ďalej sa spýtal na dotáciu do koláčov pre dôchodcov. �avrhol odmenu pre 
poslancov a z toho to zaplatiť, ale p. Špánik odpovedal, že by nemohol hlasovať 
p. Ondrušovi za odmenu.  
p. starosta oboznámil prítomných, že OcÚ vo Vinodole dňa 21.11.2009 
organizuje Katarínsku zábavu a dňa 25.11.2009 posedenie pre dôchodcov. 
  
  
 
 
K bodu 12.) 

 
Predseda návrhovej komisie poslanec p. Timotej Krajmer prečítal uznesenie 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 13.) 

 
�a záver zasadnutia  pán starosta poďakoval prítomným poslancom  obce za 
účasť a na záver vyzval prítomných, aby sa postavili a minútou ticha si uctili 
všetkých týraných v čase komunizmu.  
 
 
 
                                                                                                    Stanislav Melišek 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
pán Roman Čulík ............................ 
 
pán Ondruš Ján   ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


