
Z Á P I S N I C A
spísaná  na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva

dňa 12.12.2008



Prítomní poslanci :                      8  ( viď .prezenčná listina)
Neprítomní poslanci:                   1 (ospravedlnení)    
Hlavný kontrolór  :                        JUDr. Cyril Benovič  

K bodu1.)
    
     18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán  starosta Stanislav 
Melišek, 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 (hlavný kontrolór)
 3./   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2009-2011
 4./   Návrh rozpočtu na rok 2009
 5./  VZN č.5/2008   o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne
       odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Vinodol pre rok 2009
 6./  Integrovaná stratégia rozvoja územia  regionálneho združenia Dolná Nitra
 7./  VZN č.6/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné
      naradenia  v súvislosti so zavedením meny euro.
 8./  Cenník služieb poskytovaných OcÚ Vinodol  v súvislosti so zavedením meny
       euro.
 9./  Inventarizačná komisia na rok 2009
10./ Žiadosť o vyradenie platobných výmerov.
11./ Rôzne
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

Poslanci jednohlasne hlasovali za tento program

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci:
p.Krajmer Timotej, p. Kováčová Terézia,  p. Melišek Beňadik

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a  schválení poslanci: 
p.Ondruš Ján,  p. Čulík Roman



K bodu 2.)
    Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ.
V tomto bode pán starosta informoval o technickom stave autobusu, ktorý začal 
opravovať Agrovinol, s.r.o., Vinodol. 
Pán Špánik požiadal kópiu správy z okresnej prokuratúry.

K bodu 3./

    V tomto bode JUDr. Cyril Benovič  prečítal stanovisko Hlavného kontrolóra 
k rozpočtu na roky 2009-2011 a vyjadril sa, že návrh rozpočtu bol spracovaný 
podľa príslušných zákonov a doporučuje rozpočet schváliť.

K bodu 4./ 

   V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh rozpočtu na rok 
2009.
p. Bálint – požiadal písomne  o finančný príspevok na zastrešenie bočnej tribúny 
a oplotenia na futbalovom ihrisku bez uvedenej finančnej čiastky.
p. starosta: -  navrhol odborne stanoviť finančný obnos na uvedenú tribúnu
a potom sa dorieši financovanie.
                  - informoval o dohodnutých zmenách v spracovanom rozpočte .
Výsledok hospodárenia 4.100.000,-Sk.

p.B.Melišek- oprava cesty pri cintoríne sa urobila nekvalitne  a treba venovať 
väčšiu starostlivosť o kosačky.
Starosta obce Stanislav Melišek vysvetlil, že aj na tento rok je plánová oprava 
ciest a kosačky boli v oprave aj traktorové, nielen ručné kosačky.
p. Špánik- navrhol dopísať do rozpočtu hospodárskej činnosti – príjem v roku 
2009 – 100.000,-Sk.
Prítomní poslancami za rozpočet na rok 2009 hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0



K bodu 5./
  Pán starosta Stanislav Melišek predložil  návrh na schválenie VZN .č.5/2008      
o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  na území obce Vinodol pre rok 2009.
Prítomní poslancami za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti- 0
Zdržal sa - 0

K bodu 6./
  V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh na Integrovanú 
stratégiu rozvoja územia regionálneho združenia Dolná Nitra.
Prítomní poslanci za tento návrh  hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0 

K bodu 7./

Pán starosta Stanislav Melišek  v tomto bode predložil návrh na schválenie VZN 
č.6/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné naradenia  
v súvislosti so zavedením meny euro.
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0

K bodu 8./
V súvislosti so zavedením  eura  pán starosta Stanislav Melišek  predložil cenník 
služieb poskytovaných OcÚ Vinodol.
Prítomní poslanci za cenník služieb poskytovaných OcÚ Vinodol hlasovali 
nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0



K bodu 9./
V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh na schválenie 
inventarizačnej komisie na rok 2009 sa nasledovnými členmi: JUDr. Cyril 
Benovič, p. Terézia Kováčová a p. Mária Svečulová.
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0

K bodu 10./
Pán starosta Stanislav Melišek predložil  žiadosť o vyradenie platobných 
výmerov  p. Barboriaka Petra z dôvodu dražby a následne  nevymožitelnosti 
pohľadávok  za roky 2006 a 2007. Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0

K bodu 11./
Rôzne
p.Špánik – spýtal sa,  aký je stav ROEPu a pán starosta Stanislav  Melišek mu 
odpovedal -bolo predložených asi 40 žiadosti, ktoré teraz preverujú  a na OcÚ 
sú ďalšie 3 žiadosti.
              - pozemok na športové areály.
p. Krajmer – pri autobusovej zastávke je jama, ktorú je treba zasypať
p. B. Melišek – navrhol pokutovať vandalov, ktorí poškodzujú autobusové 
zastávky.
p. Špánik – žiadal, aby sa VZN č.4/2008 o postupe verejného obstarávateľa obce 
Vinodol dalo na internet 
p. Bálint – poďakoval poslancom za FC Vinodol
p. Hlinka – informoval o nedovolenom výrube agátov firmou Agrovinol, s.r.o., 
Vinodol .
p. starosta Melišek 

 odpovedal, že na vandalov je potrebné, aby si všetci občania všímali 
nespratníkov a týchto prišli nahlásiť na OcÚ, alebo komisii verejného 
poriadku

  informoval, že sa  bude upravovať cesta na vinohrady strojom HON
p. B. Melišek – vyčistiť žľab pri cestách.



Návrhy odmien starostovi obce a poslancom OZ:
1. návrh
Ing. Koráš predložil návrh na  odmenu starostovi obce 20% za III. štvrťrok 2008 
a odmeny poslancom a to nasledovne:
p. Špánik – 7.000,-Sk
p.B.  Melišek, p. Kováčová, p. Krajmer a Ing. Korpáš v sume 5.000,-Sk
p. Čulík v sume 4.000,-Sk, p. Baráth v sume 3.000,-Sk a p. Ondruš a p. Juhás 
v sume 2.000,-.Sk 
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 1
Proti – 7
Zdržal sa – 0

2. návrh
p. Kováčová predložila návrh na odmenu starostovi obce 20% za III. štvrťrok
2008 a odmeny poslancom tak ako Ing. Korpáš: 
p. Špánik – 7.000,-Sk
p. Melišek, p. Kováčová, p. Krajmer a Ing. Korpáš v sume 5.000,-Sk
p. Čulík v sume 4.000,-Sk, p. Baráth v sume 3.000,-Sk a p. Ondruš a p. Juhás 
v sume 2.000,-.Sk 
Poslanci klubu 5 prispejú na koláčiky pre dôchodcov v sume 2.000,-Sk.  
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 1
Proti –7
Zdržal sa – 0

3. návrh
p. starosta Stanislav Melišek súhlasil s navrhnutou odmenou pre starostu obce 
20 % za III. štvrťrok 2008, ale navrhol odmeny poslancom OcÚ v sume 5.000,-
Sk pre poslanca s tým, že každý poslanec prispeje dôchodcom na koláčiky sumu 
1.500,-Sk
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne:
Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa – 4

JUDr. Benovič – objasnil otázku p. Špánika- navýšenie rozpočtu  položky –
tarifný plat za zamestnancov OcÚ.



p. starosta Melišek
 informoval o oznámení zámeru  na vyhlásenie Chráneného areálu  

„Vinodolský háj“ verejnou vyhláškou
  informoval o pozvánke  na krajskú prokuratúru dňa 17.12.2008 za 

účelom objasnenia voľby Hlavného kontrolóra, na ktorú dal podnet p. 
Vladimír Špánik, poslanec OZ

  prečítal stanovisko SAV k názvom ulíc.

12./
NÁVRH NA UZNESENIE:
Obecné zastupiteľstvo na svojom 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
12.12.2008:

A./ SCHVAĽUJE:

1./ OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2009
2./ OZ  schvaľuje VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Vinodol pre rok 
2009
3./ OZ schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia  Regionálneho združenia 
Dolná Nitra o.z.
4./ OZ schvaľuje VZN č.6/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne 
záväzné naradenia  v súvislosti so zavedením meny euro.
5./ OZ schvaľuje cenník poskytovania služieb OcÚ Vinodol z dôvodu prechodu 
na menu euro
6./ OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení,: JUDr. Benovič, p.Kováčová 
a p. Svečulová.
7./ OZ schvaľuje vyradenie platobných výmerov p. Barboriaka Petra
8./ OZ schvaľuje odmenu starostovi obce  20% za III. štvrťrok 2008
9./ OZ schvaľuje odmeny poslancom  v sume 5.000,-Sk

B./ BERIE NA VEDOMIE :
1./ OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia zo 7.11.2008
2./ OZ berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja 
územia  Regionálneho združenia Dolná Nitra o.z. v zmysle Záväznej osnovy 
Integrovanej stratégie rozvoja územia.
3./ OZ berie na vedomie oznámenie chráneného územia „ Vinodolský les“
4./ OZ berie na vedomie vyjadrenie SAV k názvom ulíc
5./ OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o predvolaní na Krajskú 
prokuratúru.

Uznesenie OZ  bolo jednohlasne schválené.



K bodu 13./
   Na záver zasadnutia pán starosta poďakoval poslancom a hlavnému 
kontrolórovi obce za účasť a tým ukončil 18. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.

                                                                                                 Stanislav Melišek
                                                                                                  starosta obce

Overovatelia zápisnice:
 p. Ján Ondruš
p. Roman Čulík


