
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  mimoriadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 vo Vinodole dňa 16.06.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      8 ( viď.prezenčnú listinu) 
Neprítomný         :       1 - ospravedlnený 
 
 
 
Zapisovateľ : Peter Baráth 
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Terézia Kováčová, Roman Čulík 
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Ing. Emil Korpáš 
 
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu: 
 
1,Zahájenie 
2, Prejednanie protestu okresného prokurátora 
3, Prijatie uznesenia o termíne volieb hlavného kontrolóra 
4, Určenie pracovného času  hlavného kontrolóra 
5, Schválenie požiadavky na výkon hlavného kontrolóra 
6, Podmienečný súhlas s podnikaním hlavného kontrolóra 
7, Schválenie náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra 
8, Schválenie spôsobov zverejnenia voľby hlavného kontrolóra a textu 
vyhlásenia voľby 
9, Žiadosť ZŠ o príspevok na plaváreň 
10, Žiadosť Emila Lakatoša o pôžičku 
11, Informácia o prípravnej akcii „Otvorenie leta 4.7.2009“ 
12, Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za r. 2008 
13, Schválenie členského príspevku na r.2009 do Regionálneho združenia Dolná 
Nitra 
14, Rôzne 
15,Uznesenie 
16,Záver 
 
S programom zasadnutia nesúhlasil p. Špánik. Žiadal, aby sa prerokovali body 3 
až 8, ktoré navrhli poslanci p. Špánik, p. Korpáš a p. Melišek. 
 
Starosta obce p. Stanislav Melišek oboznámil prítomných, že sme dostali Protest 
z okresnej prokuratúry na VZN č.4/2008 o verejnom obstarávaní, na ktoré 
upozornil okresný prokurátor JUDr. Benovič a tento je potrebné do 30 dní 
prerokovať na zasadnutí OZ. Ďalej pán starosta obce  informoval poslancov, že 
do 30.6.2009 má byť schválený záverečný účet obce  (tento mal p. Špánik 2 
týždne a na úradnej tabuli bol vyvesený 3 týždne). 
 



Poslanec Melišek navrhol, aby boli doplnené body: 
2, prejednanie protestu prokurátora 
9, Žiadosť ZŠ o príspevok na plaváreň 
14, Rôzne 
Pán Špánik zo svojich navrhnutých bodov 3-8 navrhol stiahnuť bod 6 
podmienečný súhlas s podnikaním hlavného kontrolóra. 
Hlasovanie: Odsúhlasený bol návrh poslanca p. Meliška 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu  nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Za: 0 
 
 

K bodu 2.) 
 
Pán starosta obce prečítal Protest okresného prokurátora v ktorom okresný 
prokurátor žiada VZN č. 4/2008 o postupe verejného obstarávateľa – Obec 
Vinodol opraviť podľa jeho pripomienok, alebo ho zrušiť. Toto VZN predložil 
poslanec p.Špánik v mene poslancov klubu 5. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za - 8 
OZ Uznesenie č. 1/06/09 RUŠÍ VZN č. 4/2008 o Postupe verejného 
obstarávateľa – obec Vinodol a tých vyhovuje protestu okresného 
prokurátora. 
                                                                
                                                                                                   .............................. 
Pán starosta Stanislav Melišek vyzval p. Špánik, aby sa ospravedlnil v jeho 
novinách v ktorých uverejnil článok ako starosta obce porušil VZN č.4/2008 pri 
zákazke na vyhotovení bezdrôtového rozhlasu. 
 
K bodu 3.) 
 
V tomto bode pán Špánik predložil návrh na voľbu hlavného kontrolóra na 
17.7.2009 
Pán  starosta upozornil poslancov, že JUDr. Benovič podal podnet na okresnú 
prokuratúru pre porušenie zákona pri jeho odvolaní. Tiež upozornil poslancov,  
že body 3-8 neboli prerokované na porade poslancov 4.6.2009  a že materiály 
boli predložené až na zastupiteľstve takže sa k nim ani ostatní poslanci nemohli 
vyjadriť. 
Ďalej upozornil poslancov, že pri navrhnutom termíne volieb hlavného 
kontrolóra by bol porušený zákon o obecnom zriadení č. 36/1990Zb §18a ods. 2. 
Obecné zastupiteľstvo vyhlási voľbu hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred 
dňom konania volieb ( v návrhu je len 31 dni) a § 18a ods. 4 – ak funkcia zaniká 



spôsobom podľa odseku 8 písm. a, b, alebo d vyhlási zastupiteľstvo nové voľby 
hlavného kontrolóra  tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia 
výkonu funkcie hlavného kontrolóra ( v návrhu je 78 dní) 
Z týchto dôvodov starosta obce p. Stanislav Melišek uznesenie o voľbe hlavného 
kontrolóra nepodpíše. 
Pán Špánik argumentoval tým, že obecný úrad nekonal. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 3 
Zdržal sa – 0 
Uznesenie č.2/06/09 – OZ schvaľuje termín konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Vinodol na 17.7.2009 
                      
 
                                                                                                    ............................. 
K bodu 4.) 
 
Pán Špánik prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje pracovný čas hlavného 
kontrolóra obce, na 0,25 pracovného úväzku. 
Starosta obce p. Stanislav Melišek oboznámil prítomných, že je to cca 265,55 
€/mesačne plus odvody(8.000,-Sk) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 3 
Zdržal sa – 0 
Uznesenie č.3/06/09 – OZ schvaľuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce 
Vinodol, na 0,25 pracovného úväzku. 
 
                                                                                                 ................................ 
K bodu 5.) 
 
V tomto bode p. Špánik prečítal návrh na uznesenie – požiadavky na výkon 
funkcie HK. 
Pán starosta sa spýtal, prečo nie je v požiadavkách dokončené vysokoškolské 
vzdelanie. 
 
Uznesenie č. 4/06/09 – OZ schvaľuje požiadavky na výkon funkcie hlavného 
kontrolóra obce Vinodol 

- dokončené úplné stredné vzdelanie 
- občianska bezúhonnosť 
Výhodou bude: 
- prax v oblasti verejnej správy alebo v kontrolnej činnosti 
- prax v účtovníctve 



- ovládanie PC – WORD, EXCEL, INTERNET 
- znalosť legislatívy v oblasti daní, ekonomiky a rozpočtovníctva 
- znalosť zákona o obecnom zriadení 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 3 
Zdržal sa – 0                                                                           .............................. 
 
K bodu 6.) 
 
Pán Špánik v tomto bode prečítal návrh na uznesenie o schválení náležitostí 
voľby hlav. kontrolóra. 
 
Uznesenie č. 5/06/09 –  OZ schvaľuje náležitosti pre voľbu hlavného 
kontrolóra obce Vinodol. 
Osobné údaje: 
     -    meno, priezvisko 

- dátum narodenia 
- bydlisko 
- dosiahnuté najvyššie vzdelanie 
- informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti 

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

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
Prílohou prihlášky je: 

- profesijný životopis 
- doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle zákona NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov. 

 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia prihlášku doručiť poštou 
v zalepenej obálke, alebo osobne na Obecný úrad Vinodol, 951 06 Vinodol do 
30.6.2009 do 15.00 hod. s označením Voľba hlavného kontrolóra neotvárať. 
/pozn. min. 14 dní pred konaním voľby/ 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za-5 
Proti-3 
Zdržal sa- 0                                                                          .............................. 



K bodu 7.) 
 
V tomto bode pán Špánik prečítal návrh na spôsob zverejnenia voľby hlavného 
kontrolóra.   
 
Uznesenie č. 6/06/09 – OZ schvaľuje spôsob zverejnenia voľby hlavného 
kontrolóra obce Vinodol s textom: 

- Úradné tabule obce Vinodol 
- Internetová stránka obce www.obecvinodol.sk 
- Týždenník My (Nitrianske noviny) 

Pán starosta upozornil, že takýto inzerát v Nitrianskych novinách bude stáť obec 
663 €.(20.000,-Sk) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 3 
Zdržal sa – 0                                                                      ................................. 

 
K bodu 8.) 
 
Pán starosta Stanislav Melišek prečítal žiadosť ZŠ o príspevok 100 € na jednu 
cestu na plaváreň. 
Starosta obce p. Stanislav Melišek upozornil poslancov OZ,  že NKÚ odporúča 
poskytnúť dotáciu až po schválení VZN o poskytnutých dotáciách. 
Poslanci p. Melišek, p. Kováčová a p. Špánik sa vyjadrili, že to sú peniaze pre 
školu, že to treba odsúhlasiť a nielen pre dôchodcov na výlet. 
Pán Špánik – aby sa vyplatili schválené finančné prostriedky, hlavne pre 
ZOULUS. 
Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že žiadosť ZŠ neobsahuje ktorý 
termín, ktorých tried sa to týka ( v žiadosti boli 17,18,19. jún 2007) a  p. 
Špánikovi odpovedal, že na základe správy  z NKÚ mu príde na OZ-ZOULUS 
list starostu, kde bude musieť vydokladovať 50.000,-Sk dotáciu z r. 2008, alebo 
ju bude musieť vrátiť do rozpočtu obce. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 6 
Proti – 0 
Zdržal sa - 2 
 
Uznesenie č. 7/06/09 OZ schvaľuje  100 € pre ZŠ na jednu cestu na plaváreň 
v Nových Zámkoch. 
 
 
 
                                                                                             .................................... 



K bodu 14.) 
 
Rôzne: 
p. Špánik dal návrh na uznesenie o postupe verejného obstarávateľa. 
 
Uznesenie č. 8/06/09 – OZ ukladá Obecnému úradu vypracovať VZN č. 
1/2009 o postupe verejného obstarávateľa - Obec Vinodol.  
Termín 30.7.2009 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 3 
Zdržal sa – 0                                                                            ................................ 
 
p. Kováčová – nebol schválený spôsob voľby hlavného kontrolóra 
p. starosta obce- nebolo to schválené v programe 
 
p. Špánik prečítal návrh na spôsob voľby hlav. kontrolóra. 
 
Uznesenie č. 9/06/09 – OZ schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra obce 
Vinodol 
 
1. Voľby hlavného kontrolóra sa konajú tajným hlasovaním, na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva vo Vinodole dňa 17.7.2009 
2. Pre konanie voľby zriadi (volí) obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú 

komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy 
a vypracuje zápisnicu z voľby. 

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

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

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

6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorá je: a. na predpísanom tlačive 
                                                                   b. so zakrúžkovaním jedného kand. 

7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarnuté 
    alebo dopísané mená sa neprihliada. 
8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebnú súhlas nadpolovičnej väčšiny 
    všetkých poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinodole (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. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 
rozhoduje žrebom. 
9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

- počet prítomných poslancov 
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
- výsledok voľby, resp. II. kolo voľby 
- meno zvoleného hlavného kontrolóra 

10. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť 
pracovnú zmluvu na úväzok, schválený obecným zastupiteľstvom vo Vinodole. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za- 5 
Proti- 3 
Zdržal sa – 0                                                                        .................................... 
 
 
JUDr. Beňovič informoval OZ, že za predložený plán práce na I. polrok 2009 
poslanci nemali hlasovať a prečítal stanovisko Okresnej prokuratúry, kde je 
uvedené, že toto hlasovanie bolo nadbytočné a tiež žiada p. Špánika, aby sa mu 
ospravedlnil v jeho novinách, v ktorých popísal, že JUDr. Beňovič si vysvetľuje 
zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. po svojom. Okresný prokurátor dal 
za pravdu JUDr. Beňovičovi a tým dal p. Špánikovi najavo, že on si vysvetľuje 
zákon po svojom. 
JUDr. Benovič konštatoval, že p. Špánik mu poslal sťažnosť na starostu obce 
o prešetrení porušenia VZN č.4/2008 o verejnom obstarávateľovi. Ďalej oznámil 
p. Špánikovi, že hlavný kontrolór nesmie vybavovať sťažnosti voči poslancom 
OZ a starostovi. 
 
Ing. Korpáš  sa sťažoval, že nepočuť rozhlas, aká bola cena za rozhlas? A spýtal 
sa, že aký názor majú traja poslanci k voľbe hlavného kontrolóra. 
p. Gulášová – rozhlas je veľmi počuť, hrá nahlas, 
sťažovala sa, že sused p. Szabo parkuje auto pred vchodom 
p. Ondruš – odstavené auto pred školou 
p. Špánik súhlasí s p. Gulášovou a bol sa na tom  mieste pozrieť. 
- tiež sa tam bol pozrieť p. Čulík 
- predniesol sťažnosť p. Biharyovej 
Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal Ing. Korpášovi na minulom 
zastupiteľstve a jemu osobne  p.Ďuranová predložila zmluvu. 
O susedovi p. Gulášovej sa dozvedel 10 min. pred zastupiteľstvom, hneď poslal 
p. Stojkovú, aby podala na podateľňu OcÚ sťažnosť. U p. Szaba sa zastaví 



a bude sa snažiť problém riešiť. Majiteľ auta pred školou bude písomne 
upozornený. 
Starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal prítomným, ale hlavne p. Špánikovi 
dokument z Okresnej prokuratúry, ktorý sa týkal a bol adresovaný p. Špánikovi, 
ktorý podal podnet na okresnú prokuratúru k voľbe hlavného kontrolóra, kde 
okresný prokurátor konštatuje, že nebol porušený zákon. Prečítal to preto, lebo 
v novinách p. Špánik uviedol na osobu Starostu: Mával nejakým papierom, ale 
nikomu ho neukázal. 
 
Ďalej starosta obce p. Stanislav Melišek informoval prítomných, že : 
 
1, Vybavil z Malého Cetína zeminu, ktorou zavážajú smetisko. Zemina aj 
doprava je zdarma. Tým ušetril obci cca 13.277,- € (400.000,-Sk). Nebolo to na 
podnet ObÚŽP Nitra ako p. Špánik uvádzal novinách. 
2, 25.6.2009 podáva projekt na Rekonštrukciu ZŠ vo Vinodole (opakovane) 
v hodnote 481.311,- € (14.500.00,-Sk) 
3, Pripravuje projekt na opravu KD 
4, Pripravuje projekt Moderná škola 
5, Na 4.7.2009 na miestnom ihrisku pripravujú kultúrno-spoločenskú akciu – 
VÍTANIE LETA. Vyzval poslancov hlavne z klubu 5 o spoluprácu. 

 
p. Špánik žiadal informáciu o zájazde dôchodcov do FATIMY. 

 
Pán starosta odpovedal, že z odsúhlasených 2.987,- € minul na túto akciu 
2.821,- € . Zájazdu sa zúčastnili osoby nielen z Vinodolu, ktoré boli doplnené za 
4 osoby, ktoré mali zájazd zaplatí, ale zo zdravotných dôvodov sa nemohli 
zúčastniť. Konštatoval, že za tri mesiace ako bol zájazd vyhlásený sa mohli 
prihlásiť aj ďalší. Dopadlo to k spokojnosti všetkých účastníkov a je rád, že sa 
zdraví, šťastní a plní dojmov vrátili domov. 
Oznámil poslancom, že ešte bude potrebné zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 
s bodom – odsúhlasenie Projektu na rekonštrukciu ZŠ. 
 
Ďalej informoval, že riaditeľka MŠ p. Melinda Hajtingerová podala abdikáciu 
a bude vyhlásená voľba riaditeľky MŠ. 
 
K bodu 15.) 
 
Predseda návrhovej komisie poslanec p. Timotej Krajmer prečítal uznesenie 
 
 
 
 
 



K bodu 16.) 
 
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:  
 
Ing. Korpáš Emil ............................ 
 
pán Ondruš Ján   ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


