
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 vo Vinodole dňa 17.07.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      5 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný         :       3 - ospravedlnení 
                                    1- neospravedlnený 
 
 
Riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu: 
 
 
     Zahájenie 
1,  Kontrola uznesenia 
2,  Schválenie Záverečného účtu obce Vinodol za rok 2008 
3, Schválenie zrušenia častí obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol a zrušenie 
názvov častí obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol a súhlas Obecného 
zastupiteľstva so zmenou územia obce. 
4, Správa NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladaním s majetkom v subjektoch územnej samosprávy v obci Vinodol 
5, Voľba Hlavného kontrolóra  
6, Rôzne  
7, Záver  
 
S programom zasadnutia nesúhlasil p. Špánik. Navrhol, aby sa bod programu 
č.5) Voľba Hlavného kontrolóra stiahol z programu zasadnutia. Pán starosta 
Stanislav Melišek sa ho spýtal, že z akého dôvodu by sa mal tento bod stiahnuť 
z programu rokovania, keď len poslanci Klubu 5 schválili dňa 16.6.2009 voľbu 
Hlavného kontrolóra aj s termínom voľby. P. Špánik argumentoval, že to bolo 
neskoro vyvesené, že to nebolo na dvoch  úradných tabuliach a že to nebolo 
v Nitrianskych novinách zverejnené. Pán starosta Stanislav Melišek odpovedal: 
16.6.2009 ste schválili podmienky voľby Hlavného kontrolóra a aj termín voľby. 
Zápisnicu podľa Z.z.369/90 Zb. podpisuje starosta obce do 10 dní od zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Podpísaná bola dňa 26.6.2009 (to bol piatok). 
V sobotu a v nedeľu je voľno a v prvý pracovný deň v pondelok 29.6.2009 to 
bolo zverejnené na obecnej stránke obce Vinodol a aj na úradnej tabuli na 
Obecnom úrade. Od druhej úradnej tabule má kľúče p. posl. Vladimír Špánik. 
Termín podania žiadosti  navrhnutý a odsúhlasený poslancami Klubu 5 bol 
30.6.2009 do 15.00 hod.. V nitrianskych novinách to mohlo byť zverejnené 
najskôr 6.7.2009, t.j. 6 dní po termíne na odovzdanie prihlášky.   
Po týchto informáciách p. Špánik opustil rokovaciu miestnosť. 
Poslanec Beňadik Melišek navrhol vypustiť z programu rokovania bod 2) 
schválenie záverečného účtu obce za rok 2008. Starosta obce p. Stanislav 
Melišek sa spýtal na dôvod, lebo tento bod bol navrhnutý na prerokovanie aj 



dňa 16.6.2009, kedy bolo zasadnutie Obecného zastupiteľstva a tiež ho poslanci 
Klubu 5 vypustili, hoci záverečný účet obce mal byť prerokovaný a schválený do 
30.6.2009. Tiež upozornil, že na úradnej tabuli obce je vyvesený už 2 mesiace. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1, Kontrola uznesenia 
2, Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008 
3, Schválenie zrušenia častí obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol a schválenie 
zrušenia názvov častí obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol a súhlas Obecného 
zastupiteľstva so zmenou územia obce. 
4, Správa NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy v obci Vinodol. 
5, Rôzne 
6, Záver 
 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu  nasledovne: 
Za: 3 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
 
Zapisovateľ : Silvia Ďuranová 
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Roman Čulík, Ing.Emil Korpáš 
Overovatelia zápisnice: Beňadik Melišek, Ján Ondruš,  
 
K bodu 1.) 
 
Pán starosta obce konštatoval plnenie uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. 
 
K bodu 2.) 

 
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2008: Pán starosta Stanislav Melišek 
vyzval prítomných poslancov, či majú nejaké pripomienky k záverečnému účtu 
obce za rok 2008. Pripomenul, že  dva mesiace visel na úradnej tabuli obce, bol 
zaslaný aj p. Špánikovi emailovou poštou a aj ostatní poslanci mali príležitosť si 
ho vyzdvihnúť na obecnom úrade. Pán Beňadik Melišek a p. Ing. Emil Korpáš sa 
vyjadrili k záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2008. Zaujímala ich položka 
Aktivačná činnosť. Na túto otázku odpovedala p.Ďuranová, že sú to finančné 
prostriedky z ÚPSVaR v Nitre za pracovníkov na menších obecných službách. 
Za každého pracovníka obec dostane určitú finančnú čiastku. Tieto finančné 
prostriedky sa vyúčtovávajú na Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Ďalej ich 



zaujímala strata z Hospodárskej činnosti. Tiež to bolo vysvetlené p.Ďuranovou 
a p. starostom Stanislavom Meliškom. 
Hlasovalo: Za – 3 
                 Proti – 1 
                 Zdržal sa – 1 
 
Uznesenie č. 14/07/09 - OZ schvaľuje Záverečný účet obce Vinodol za rok 

2008 bez výhrad a schvaľuje 10 % z výsledku hospodárenia do rezervného 

fondu obce  t.j. 287.900,-Sk ( t.j. 9.556,53 Eur) 
                                                                
                                                                                                   .............................. 
 
K bodu 3.) 

 
V tomto bode p. starosta Stanislav Melišek predniesol návrh na zrušenie častí 
obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol a zrušenie názvov častí obce Horný 
Vinodol a Dolný Vinodol, nakoľko sa to muselo prerokovať na obecnom 
zastupiteľstve, kde výpis z uznesenia musí byť doručený na obvodný úrad v Nitre 
a priložený k  žiadosti na ministerstvo.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 5 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č.15/07/09 – OZ schvaľuje zrušenie častí obce Horný Vinodol 

a Dolný Vinodol a zrušenie názvov častí obce Horný Vinodol a Dolný Vinodol 

a súhlasí so zmenou územia obce.                      
 
                                                                                                    ............................. 
K bodu 4.) 
 
Starosta obce p. Stanislav Melišek v bode 4) informoval poslancov a prečítal 
prítomným správu z kontroly NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia 
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej 
samosprávy, ktorá prebiehala v obci Vinodol  v čase od 14.4.2009 do 18.5.2009. 
Pri čítaní správy boli objasňované a vysvetlené nedostatky, na ktoré musel 
starosta obce p. Stanislav Melišek reagovať  „Príkazom starostu obce Vinodol 
č.1/2009 na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom 
SR“. Starosta obce ďalej konštatoval, že v roku 2008 poslanec Špánik ako 
predseda OZ Zoulus „informoval“ NKÚ – expozitúru v Nitre o údajných, 
pravdepodobných a neefektívnych používaniach finančných prostriedkov na 
Obecnom úrade vo Vinodole. Pracovníci NKÚ pri kontrole okrem iného zistili, 
že OZ ZOULUS pri vyúčtovaní dotácie 50.000,-Sk od obce Vinodol predložilo 



doklady, ktoré boli vystavené na iné osoby, alebo boli vystavené po termíne, 
alebo bol použitý doklad z r.2007. Listom starostu obce bude predseda OZ 
ZOULUS p. Špánik vyzvaný na zúčtovanie dotácie 50.000,-Sk do termínu 
31.8.2009 alebo bude musieť tieto finančné prostriedky vrátiť na účet obce.  
 
Uznesenie č.16/07/09 – OZ vo Vinodole berie na vedomie správu o výsledku 

kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom 

obce v subjektoch územnej samosprávy v obci Vinodol a o prijatých 

opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

  
                                                                                                 ................................ 
K bodu 5.) 
 
Starosta obce p.Stanislav Melišek v bode 5) Rôzne informoval, že aj keď nebol 
odsúhlasený bod – Voľba Hlavného kontrolóra, že do výberového konania sa 
prihlásil (odovzdal zalepenú obálku) jeden uchádzač. Bolo by to neseriózne, 
keby sme v pošte evidovali zalepenú obálku, tak ju starosta obce otvoril a vybral 
z nej jeden list. Tento prečítal prítomným. V ňom JUDr.Cyril Benovič 
informoval poslancov, že podal podnet na Okresnú prokuratúru v Nitre pre 
porušenie zákona o vyhlásení Voľby Hlavného kontrolóra a vzhľadom k tomu 
nepodal prihlášku s náležitosťami na Obecný úrad vo Vinodole. 

- Spor p.Gulášovej so susedmi p.Szabom a p.Čulíkom. Starosta obce 
p.Stanislav Melišek navrhol účastníkom sporu, aby  po zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva zostali v miestnosti a tento problém si medzi 
sebou rozumne vyjasnili. Zúčastnení s týmto súhlasili. 

- JUDr. Cyril Benovič oboznámil prítomných o podanom proteste na 
Okresnú prokuratúru v Nitre k Voľbe Hlavného kontrolóra. Upozornil 
poslanca p.Beňadika Meliška, že on si vysokú školu robil legálne, ale nie 
tak ako niekto, kto si robil strednú školu nelegálne a hrozilo mu väzenie 
za podvod. 

- Ing. Emil Korpáš sa do rôzneho zapojil otázkou, aké sa robia opatrenia, 
aby Hospodárska činnosť (stravovanie účelové) nebola stratová. P. 
Ďuranová oboznámila prítomných, že sa zvýšila cena stravnej jednotky 
ako aj pre dôchodcov tak  aj pre firmy, ktorým sa obedy vozia a taktiež sa 
znížil počet pracovníkov v Hospodárskej činnosti. 

- Ďalej Ing. Emil Korpáš dal pripomienku, že pracovníci na menších 
obecných službách by mali vykonávať činnosť v dome smútku, aby sa 
nestalo to, čo sa stalo naposledy pri úmrtí. Koordinátor by mal každý 
mesiac kontrolovať, či je funkčné chladiarenské zariadenie v dome 
smútku. P. starosta Stanislav Melišek sa ho spýtal, že koľko krát bol 
skontrolovať chladiarenské zariadenie v dome smútku, keď bol on 
koordinátor a pracoval 6 mesiacov ako koordinátor.  



- P. Peter Virág sa spýtal, aké sa urobia opatrenia, aby sa nestalo to, čo 
naposledy. Starosta obce p. Stanislav Melišek povedal, že mu je veľmi 
ľúto, čo sa stalo, ale v budúcnosti je potrebné, aby pozostalí v takýchto 
teplotách po vypísaní listu o prehliadke mŕtveho lekárom, nebohého 
odviezli čo najskôr do domu smútku (najneskôr do 2 hod. po smrti) 
V poslednom prípade sa toto stalo cca po desiatich hodinách po smrti 
nebohého. Ešte bola truhla prevážaná po tomto teple na vozíku  a späť do 
domu smútku znova na vozíku ( na márach). Poruchu boli opravovať do 
40 minút od nahlásenia starostovi obce. Bol tam elektrikár, ktorého 
priviezol starosta a opravár chladničiek. Porucha sa týkala ventilátora na 
stene, ktorý sa nepoužíval viac ako 15 rokov. Tento vlastne do domu 
smútku naháňal teplý vzduch zvonku.  

- Pán starosta ešte  informoval prítomných, že spolu s pracovníkmi na 
menších obecných službách opravili fasádu na kostole reformovanej 
cirkvi v Dolnom Vinodole. Tiež oznámil, že pri kostole v Hornom 
Vinodole sa robí rekonštrukcia  Mariánskeho stĺpa z roku 1701. Na túto 
rekonštrukciu nebolo žiadané a ani vydané povolenie. 

Poslanec p. Timotej Krajmer dal návrh na ukončenie bodu rôzne. 
 
 
K bodu 6.) 

 
Starosta obce p. Stanislav Melišek vyzval predsedu návrhovej komisie p. 
Romana Čulíka, aby prečítal uznesenie OZ. Nakoniec poďakoval prítomným 
a ukončil zasadnutie obecného zstaupiteľstva. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Stanislav Melišek 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Pán Melišek Beňadik ............................ 
 
Pán Ondruš Ján   ............................ 
 
 
 
 


