
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
                   spísaná  na  25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
                                                 dňa 11.2.2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :                       8  ( viď .prezenčná listina) 
Neprítomní poslanci:                   1   
 
K bodu1.) 
     
     25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán zástupca starostu obce  
Peter Baráth, ktorý v úvode privítal prítomných  poslancov OZ  a predložil 
návrh s programom zasadnutia OZ.   
 
 
P r o g r a m  zasadnutia : 
 1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, Navýšenie rozpočtu o dotáciu z Ministerstva financií 
 4, Odsúhlasenie podania projektu na zberný dvor a biologický odpad 
 5, VZN o dotáciách 
 6, Návrh na zriadenie Finančnej komisie 
 7, Odchyt psov 
 8, Rôzne 
 9, Uznesenie 
10, Záver 
 
Zástupca starostu Peter Baráth doplnil  bod programu  žiadosť o prenájom 
kultúrneho domu pre Klub vinodolských vinohradníkov.  
 
Poslanci  hlasovali za tento program  nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci: 
p.Krajmer Timotej, p. Kováčová Terézia, p. Beňadikt Melišek 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a  schválení poslanci:  
p.Ondruš Ján,  p. Roman Čulík 
 
Zapisovateľ: Ing. Emil Korpáš 
 
K bodu 2.) 
    Kontrola uznesenia – zástupca starostu Peter Baráth prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ.  



V tomto bode mal pripomienku pán Špánik ohľadom VZN, že nebolo splnené 
uznesenie o verejnom obstarávaní. 
  
K bodu 3./ 
 
    V tomto bode  zástupca starostu Peter Baráth informoval prítomných 
o prijatých finančných prostriedkoch z MF SR v sume 26.534,-EUR, ktoré prišli 
v decembri 2009. Tieto finančné prostriedky sa premietli v príjmovej časti 
rozpočtu v roku 2009 kedy bol aj tento rozpočet upravený. Zostatok fin. 
prostriedkov je potrebné vyčerpať do 31.3.2010. 
PhDr. Hlinková informovala na čo budú použité finančné prostriedky. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 37/02/10 – OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu vo výdajovej časti 
v položke oprava a údržba budov v sume 21.458,63 EUR.                           
 
                                                                                         .................................. 
                                                                                                                                               
K bodu 4./  
 
   V tomto bode PhDr. Hlinková oboznámila prítomných o projekte a o firme 
Program 4 YOU na zberný dvor. 
p. Špánik už v minulosti boli výzvy, ale nebol záujem zo strany OcÚ. 
PhDr. Hlinková vysvetlila prečo teraz sa podáva projekt cez firmu  4YOU.de 
s.r.o. 
p. Špánik  podotkol, že na smetisku sa nemôže 10 rokov stavať, ak áno treba na 
to stavebné povolenie.  
p. Kováčová vysvetlila, že treba počkať na starostu kvôli bližším informáciám. 
p. B. Melišek navrhol umiestniť zberný dvor na územie Agrovinolu, s.r.o. 
p. Čulík uvažoval aj o inom pozemku, ak by bývalé smetisko nevyhovovalo. 
p. Špánik podotkol, že výzva platí len do 5.5.2010, treba urýchlene konať. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 38/02/10 – OZ schvaľuje zadanie projektu na zberný dvor 
a biologický odpad. 
 
                                                                                        .................................... 



p. Špánik a p. Kováčová sa vyjadrili, že treba zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 
na bližšie informácie od pána starostu po jeho vyzdravení. 
 
K bodu 5. / 
V tomto bode pán poslanec Špánik informoval o obsahu, kde boli dohodnuté 
zmeny – sú priložené aj prílohy. 
p. Baráth podal námietku od pána starostu. 
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne: 
Za:  8 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 39/02/10 – OZ ukladá Obecnému úradu vyvesiť návrh o VZN 
o dotáciách a všetky VZN na úradné tabule obce.  
 
                                                                                              ................................. 
 
K bodu 6./ 
V tomto bode p. Čulík predložil návrh na vytvorenie finančnej komisie pri OZ. 
Pán Špánik navrhol mená: p. Čulík, p. Špánik a p. Kováčová.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za:  8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 40/02/10 – OZ schvaľuje Finančnú komisiu pri Obecnom 
zastupiteľstve vo Vinodole, menovite p. Špánik, p. Čulík a p. Kováčová.  
 
                                                                                                 
                                                                                         ..................................... 
K bodu 7./ 
V tomto bode poslanec Čulík predložil návrh na odchyt psov v obci do 
31.03.2010 tým, že sa navýši rozpočte v položke vo výdavkovej časti -služby. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti:0 
Zdržal sa. 0 
 
Uznesenie č. 41/02/10 – OZ zvyšuje rozpočet v položke vo výdavkovej časti -
služby na odchyt psov v sume 1.000,-EUR  
 
                                                                                 .............................................. 



K bodu 8./ 
V tomto bode pán Baráth prečítal žiadosť Klubu vinodolských vinohradníkov 
o bezplatný prenájom  kultúrneho domu na degustáciu vín dňa 7.3.2010 
a 12.3.2010. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 42/02/10 – OZ schvaľuje bezplatný prenájom kultúrneho domu  
dňa 7.3.2010 a 12.3.2010 pre Klub vinodolských vinohradníkov.  
 
                                                                                 .............................................. 
 
 
K bodu 9./ 
Rôzne 
Ing. Penzeš vyhlásil, že treba informovať občanov v miestnom rozhlase o znení 
VZN o psoch.  
p. Čulík informoval, že zvonica je otvorená a chodia tam ľudia. Je to cirkevný 
majetok -treba nájsť nejaké riešenie. 
Ďalej informoval že v rámci jarných prác treba zlikvidovať starý rozhlas. 
p. Šulíková podala informáciu o podmienkach zberného dvora - vybrať vhodnú 
lokalitu. Ďalej sa pýtala na opravu cesty na kockovej ulici, lebo majú zničené 
oplotenie ak sa nebude robiť oprava cesty, tak si bude žiadať finančný 
príspevok. 
p. Špánik povedal, že treba zavolať odborníka na posúdenie a zameranie tej 
cesty. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 43/02/10 – OZ ukladá Obecnému úradu zabezpečiť zadanie 
odbornej štúdie na odvodnenie Úzkej ulice.  
                                                                                           ............................... 
 
p. Kováčová informovala o zrušení autobusových spojov na ktorí chodia starší 
občania v nedeľu do kostola a treba to riešiť. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti:0 
Zdržal sa: 0  



 
Uznesenie č. 44/02/10 – OZ ukladá Obecnému úradu prešetriť možnosť 
autobusového spojenia ako bolo doteraz v nedeľu doobeda o 8.00hod.na trase  
Dolný Vinodol – Kostol. 
 
 
                                                                         ............................................. 
Ing. Penzeš pozval všetkých poslancov do pohostinstva do Bielej Čiapočky. 
 
10./ 
UZNESENIE: 
Uznesenie prečítal p. Timotej Krajmer. 
 
 
 
K bodu 11./ 
   Na záver zasadnutia pán zástupca starostu obce poďakoval poslancom za 
účasť a tým ukončil 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
 
 
                                                                                                 Stanislav Melišek 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 p. Ján Ondruš 
p. Roman Čulík 
 
 
 
 


