
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             Z Á P I S N I C A 
                  spísaná na 19. zasadnutí  Obecného zastupiteľstva 
                       vo Vinodole dňa 06.02.2009 a dňa 18.02.2009. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :      8 ( viď.prezenčnú listinu) 
Neprítomný poslanec:  1 (ospravedlnený) 
Hlavný kontrolór::      JUDr. Benovič 
Hostia:                       JUDr. Maček - Krajská prokuratúra                     
 
      
Zapisovateľ : Peter Baráth 
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Terézia Kováčová, Roman Čulík 
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Ing. Emil Korpáš 
 
19. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu :  
 
Program obecného zastupiteľstva: 
 
1, Zahájenie 
2, Kontrola uznesenia 
3, Prejednanie upozornenia Krajskej prokuratúry 
4, VZN o určení názvu ulíc č. 1/2009 
5, Stav projektov na schválenie 
6, Žiadosť o pôžičku p.Rigovej 
7, Správa Hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole + návrh plánu práce na I. 
polrok 2009 
8, Žiadosť ZŠ vo Vinodole  o príspevok do školy v prírode 
9, Odsúhlasenie podania projektu na opravu verejného osvetlenia. 
10, Doplnenie cenníka služieb o smetných nádobách 
11, Správa inventarizačnej komisie za rok 2008 
12, Žiadosť občianskeho združenia ČIN-ČIN o finančnú dotáciu 
13, Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za r. 2007 
14, Žiadosť o bezplatný  prenájom kultúrneho domu – Klub vinohradníkov 
15, Žiadosť o prenajatie pozemku – Anna Krajmerová 
16, Schválenie stravnej jednotky ŠJ-Vinodol 
17,Úprava rokovacieho poriadku 
18, Návrh termínov zasadnutia OZ 
19, Rôzne 
20, Návrh na uznesenie 
21, Záver 
Program bol jednohlasne schválený 
 
 
 
 



K bodu 2.) 
 
Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu. 
 
 
K bodu 3.) 
 
     V tomto bode pán starosta vyzval JUDr. Mačeka z Krajskej prokuratúry, aby 
informoval prítomných o upozornení týkajúcich sa voľby Hlavného kontrolóra. 
Pán starosta vysvetlil spôsob voľby Hlavného kontrolóra. Poslanec Špánik 
navrhol, aby sa Hlavný kontrolór vzdal funkcie z morálneho hľadiska. 
Pán starosta obce sa opýtal krajského prokurátora, či na základe upozornenia 
môžu poslanci OZ odvolať Hlavného kontrolóra. JUDr. Maček odpovedal, že 
nie. Je to upozornenie pri ďalšej voľbe Hlavného kontrolóra. 
Poslankyňa Kováčová vyjadrila súhlas s prokurátorom, že bola porušená voľba 
Hlavného kontrolóra.  
p. Nemeš – pripomienka k voľbe Hlavného kontrolóra 
p. Záhradník- pripomienka na poslanca Špánika.   
Obecné zastupiteľstvo prejednalo upozornenie krajskej prokuratúry o voľbe 
Hlavného kontrolóra a akceptuje toto upozornenie. 
Za akceptovanie upozornenia krajskej prokuratúry hlasovali prítomní poslanci 
nasledovne: 
 Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanec Krajmer opustil rokovanie OZ pred hlasovaním bez ospravedlnenia. 
Poslanec Špánik navrhol prerušenie schôdze a pokračovať do 14 dní.  
Starosta navrhol prestávku a pokračovať v bodoch 9,10 a 16. 
Prítomní poslanci hlasovali za prerušenie OZ: 
Za :  4 
Proti : 1 
Zdržal sa : 2 
 
O 18.50 hod. bola vyhlásená prestávka starostom obce . Poslanci schválili návrh 
starostu a po prestávke pokračovali v rokovaní v bodoch 9,10 a 16. 
 
 
 
 
 
 
    



K bodu 9.) 
 
     Pán starosta informoval o podaní projektu na verejné osvetlenie- 
rekonštrukcia a modernizácia. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 7 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
     
K bodu 10.) 
 
    V tomto bode pán starosta Melišek predložil návrh na doplnenie cenníka 
týkajúceho sa predaja smetných nádob pre domácnosti. 
Novostavby:                     0  € 
Občan v hmotnej núdzi:  4,- €/ks 
Dôchodcovia :                8,- € /ks 
Ostatní:                         12,- € /ks 
Smetná nádoba sa dáva na 5 rokov. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Korpáš) 
 
K bodu 16.) 
 
  Pán starosta Melišek predložil návrh na schválenie stravnej jednotky pre 
školskú jedáleň na základe predloženej žiadosti.  
 
Cenník služieb: 
Materská škola – celý deň : 1 EUR 
Materská škola – desiata + obed – 0,79 EUR 
Základná škola: 
1.- 4. ročník     0,83 EUR 
5. – 9.ročník   0,90 EUR 
Dospelí:            1 EUR 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prerušenie Obecného zastupiteľstva o 19.20 hod.  



Dňa 18.2.2009 o 9. 00  hod. pokračovalo 19. riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva 
 
Prítomní poslanci :      7 ( viď. prezenčá listinu) 
Hlavný kontrolór::      JUDr. Benovič 
Pán poslanec Juhás v priebehu rokovania z pracovných dôvodov odišiel.                     
 
      
Návrhová komisia: Beňadik Melišek, Terézia Kováčová, Roman Čulík 
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Ing. Emil Korpáš 
 
 Pokračovanie 19. riadneho Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek a oboznámil poslancov, že sa bude pokračovať v programe.   
 
K bodu 4.) 
 
   Pán starosta v tomto bode predložil návrh na schválenie VZN č. 1/2009 
o určení názvu ulíc . 
Prítomní poslanci hlasovali  za návrh nasledovne: 
 Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 
 
K bodu 5.) 
 
  V tomto bode starosta obce Stanislav Melišek informoval o podaných 
projektoch v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009. Informoval tiež o poslednom 
projekte na ZŠ, ktorý zatiaľ neprešiel ale bude podaný znovu po úprave 
nákladov. Posledný projekt podáva Obecný úrad v tomto mesiaci na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia.   
Prítomní poslanci zobrali na vedomie informáciu o správe projektov. 
 
K bodu 6.) 
 
   Na základe žiadosti Zdenky Rigovej pán starosta Melišek predložil žiadosť 
o pôžičku v sume 665 EUR  z dôvodu zabezpečenia pohrebu Štefana Riga. 
Prítomní poslanci hlasovali za poskytnutie pôžičky nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 1 (Špánik) 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 7.) 
 
  Hlavný kontrolór JUDr. Benovič predložil správu Hlavného kontrolóra 
o vykonanej kontrole, vysvetlil poslancom OZ nejasnosti a predložil návrh plánu 
práce na I. polrok 2009 
Na žiadosť poslanca pána Špánika poslanci hlasovali na predložený plán práce 
Hlavného kontrolóra nasledovne: 
Za: 2  (Ondruš, Čulík)  
Proti: 3  (Melišek, Kováčová, Korpáš) 
Zdržal sa: 1 (Špánik) 
Starosta obce upozornil, že poslanci OZ za predložený návrh plánu práce 
Hlavného kontrolóra nemali hlasovať, ale ho po prejednaní mali zobrať na 
vedomie.  
 
K bodu 8.) 
 
   V tomto bode pán starosta Melišek predložil žiadosť ZŠ o príspevok do školy 
v prírode v sume 200 EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 11.) 
 
   Hlavný kontrolór JUDr. Benovič v tomto bode prečítal správu inventarizačnej 
komisie. Predložený inventár na vyradenie bol  odsúhlasený jednotlivo. 
Prítomní poslanci zobrali správu inventarizačnej komisie na vedomie. 
 
K bodu 12.)  
 
   Pán starosta Melišek v tomto bode predložil žiadosť Občianskeho združenia 
ČIN-ČIN o finančnú dotáciu vo výške 1.659,70 EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Špánik) 
 
K bodu 13.) 
 
    V tomto bode pán starosta Melišek prečítal správu auditora o overení 
účtovnej závierky za r.2007.  
Prítomní poslanci správu audítora berú na vedomie. 



 
K bodu 14.) 
 
   Pán starosta Melišek predložil žiadosť Klubu vinohradníkov o bezplatný 
 prenájom kultúrneho domu. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 6 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 15.) 
 
   V tomto bode na základe žiadosti Anny Krajmerovej o prenájom pozemku pri 
zmrzlinovom stánku o rozmeroch 5m x 4m, nakoľko túto plochu chce zastrešiť vo 
forme dreveného altánku. Cena nájmu za 1 m2 je 1,66 EUR/ročne. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 17.) 
 
 Pán poslanec Špánik predložil návrh na úpravu rokovacieho poriadku. Po 
otázkach starostu obce na poslancov p. Meliška, p. Kováčovej, Ing. Korpáša a p. 
Špánika, či si prečítali návrh rokovacieho poriadku v ktorom v dvoch bodoch by 
bol porušený zákon 369/1990 Z.z. (po odsúhlasení) tento stiahli z rokovania až 
do prerokovania na porade poslancov so starostom obce.   
 
K bodu 18.) 
 
  V tomto bode pán poslanec Špánik mal predložiť návrh termínov zasadnutí OZ, 
ale napokon tento bod pán Špánik stiahol z rokovania.  
 
K bodu 19.) 
  
Rôzne: 
JUDr. Benovič – upozornil , že poslanci OZ neschvaľujú plán činnosti Hlavného 
kontrolóra, ale po prerokovaní ho berú na vedomie. 
Pán starosta Melišek – preverí túto skutočnosť a bude to riešiť. 
 
 
 
 



 
K bodu 20.) 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
A./ SCHVAĽUJE : 
 
1./ OZ schvaľuje podanie projektu na rekonštrukciu a opravu VO vo Vinodole. 
 
2./ OZ schvaľuje doplnenie cenníka služieb za smetné nádoby nasledovne: 
Nové domy – 0 EUR 
Občania v hmotnej núdzi – 4 EUR 
Dôchodci – 8 EUR 
Ostatní – 12 EUR 
Smetná nádoba sa dáva na 5 rokov. 
 
3./ OZ schvaľuje cenník služieb pre Školskú jedáleň vo Vinodole:     
Materská škola – celý deň : 1 EUR 
Materská škola – desiata + obed – 0,79 EUR 
Základná škola: 
1.- 4. ročník  -   0,83 EUR 
5. – 9.ročník -   0,90 EUR 
Dospelí -            1 EUR 
 
4./ OZ schvaľuje  VZN č.1/2009 o určení názvu ulíc. 
 
5./ OZ schvaľuje žiadosť o pôžičku p. Rigovej v sume 665 EUR. 
 
6./ OZ schvaľuje žiadosť ZŠ vo Vinodole o príspevok 200 EUR pre deti do školy 
v prírode. 
 
7./ OZ schvaľuje správu inventarizačnej komisie a vyradenie inventára. 
 
8./ OZ schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia ČIN-ČIN  o finančnú dotáciu 
1.659,70 EUR. 
 
9./ OZ schvaľuje bezplatný prenájom kultúrneho domu na dňa 27.2.2009 pre 
Klub vinodolských vinohradníkov. 
 
10./ OZ schvaľuje žiadosť p. Anny Krajmerovej o prenájom pozemku na p.č.5, 
kat. územie Dolný Vinodol  o rozmere 5x4 m2 cena za m2 je 1,66 EUR/ročne. 
 



 
B./ NESCHVAĽUJE : 
 
1./ OZ neschvaľuje návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2009 
 
 
C./ BERIE NA VEDOMIE: 
 
1./ OZ berie na vedomie upozornenie Krajskej prokuratúry a akceptuje 
upozornenie prokurátora. 
 
2./ OZ berie na vedomie informáciu o stave projektov. 
 
3./ OZ berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole. 
 
4./ OZ berie na vedomie správu auditora o overení účtovnej závierky za rok 
2007. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili. 
 
K bodu 21.) 
 
     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. Emil Korpáš 
pán Ján Ondruš  
 
 
 
 
 
                
 


