
                             Z Á P I S N I C A
            spísaná na  14.  zasadnutí Obecného zastupiteľstva
                                         vo Vinodole dňa 01.07.2008



Prítomní poslanci :      8 ( viď.prezenčnú listinu)
Neprítomný         :       1 - ospravedlnený
Hlavný kontrolór::      JUDr. Cyril Benovič

     
Zapisovateľ : Ing. Emil Korpáš
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Terézia Kováčová, Beňadik Melišek
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Roman Čulík

 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu:

 1, Zahájenie
 2, Kontrola uznesenia
 3, Schválenie názvu ulíc
 4, VZN o držaní psov
 5, Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2007
 6, Schválenie záverečného účtu za r.2007
 7, Správa o výsledkoch kontroly Hlavného kontrolóra
 8, Plán činnosti Hlavného kontrolóra na II. Polrok 2008
 9, Žiadosť o odkúpenie autobusu
10, Žiadosť o odkúpenie podielu obce Vinodol v ČOV – Černík
11, Stanovisko k podnikaniu p Petra Fabiána
12, Zberný dvor – informácia
13, Žiadosť o poskytnutie pôžičky p. Rigová 
14, Informácia o programe osláv k 895 výročiu prvej zmienky o obci.
15, Rôzne
16, Návrh na uznesenie
17, Uznesenie
18, Záver
Program bol jednohlasne schválený.

K bodu 2.)

Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič Peter  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu. 



K bodu 3.)

     Jednotliví poslanci zisťovali po obci, aký názov ulice by vyhovoval
obyvateľom tej ktorej ulice
Ing. Korpáš – väčšina za Viničná
p. Špánik -  väčšina za Pesecká
p. Čulík – väčšina za K vodárni
p. Kováčová – väčšina za Agátová
p. Krajmer – väčšina za Úzka

Názvy ulíc – Na Výhone, Pod Hájom, Kostolná (vypadáva-Mostná), Školská, 
Úzka, Pesecká, Farská, Športová, Viničná, Novohorská, Telepy, Hlboká, 
Štefániková, k vodárni, Tichá, Tabaková, Na Sihoti, Donátová, Agátová
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 7
Proti – 0
 Zdržalo sa - 1 

K bodu 4.)

     V tomto bode pán starosta predložil návrh na prerokovanie VZN 
o podmienkach držania psov.
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne schválený.
               
K bodu 5.)
     JUDr. Cyril Benovič v tomto bode predniesol stanovisko k záverečnému účtu 
za rok 2007. 
Pripomienky:
p. Špánik – kedy boli zmeny v rozpočte
               - vysvetliť kapitálové výdavky a príjmy
              - inventarizácia majetku nebola prevedená v predpísanom termíne
             -  predaj motorového vozidla Ford
             -  nárast miezd v hospodárskej činnosti 
            -  nárast výdavkov na energiu
Na otázky odpovedal Hlavný kontrolór, pán starosta a PhDr. Hlinková

K bodu 6.)
    Pán starosta dal návrh na schválenie záverečného účtu za celoročné 
hospodárenie. Na návrh pána Špánika schváliť  použitie prebytku z ročného 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 20% z výsledku 
hospodárenia obce Vinodol.
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne schválený.  



K bodu 7.)
    JUDr. Cyril Benovič predniesol správu o výsledku kontroly hlavného 
kontrolóra.
Ing. Korpáš – sa spýtal či je správne zaradená prac. OcÚ p. Svečulová, keď má 
nižšiu triedu ako p. Ďuranová
p.starosta – p.Svečulová bola zaradená podľa pracovnej náplni.   

K bodu 8.) 
   V tomto bode JUDr. Cyril Benovič predniesol plán činnosti na II. polrok 2008.
Pripomienky: 
p. Špánik – chcel vysvetliť rozúčtovanie energií
                - chcel vysvetliť  náklady na vozidlo pre kuchyňu
Na túto pripomienku odpovedal pán starosta Stanislav Melišek a PhDr. Miriam 
Hlinková.

K bodu 9.)
     Pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh pána Uharčeka o odkúpenie 
obecného autobusu. Vysvetlil, že náklady na opravu autobusu by boli minimálne 
200.000,-Sk len na materiál. Cenu vyhotovil odborník SAD Nitra, ktorého 
priviedol p. Imrich Polák. 
Poslanci odporúčajú pánovi starostovi Stanislavovi Meliškovi  začať jednanie 
s pánom Uharčekom.

K bodu 10.)
     V tomto bode pán starosta predložil žiadosti OcÚ Komjatice, Veľký Kýr a 
Černík na odpredaj podielov na ČOV Černík. 
Prítomní poslanci neschválili odpredaj podielov na ČOV obci Černík, Komjatice 
a Veľký Kýr, nakoľko obec Mojzesovo nepožiadala o odkúpenie podielu. 

K bodu 11.)
     Pán starosta predložil žiadosť pána Petra Fabiana o stanovisko k podnikaniu 
na zriadenie píly na starej hore
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 0
Proti - 2
Zdržal sa – 5
Nehlasoval – 1
Poslanci OZ žiadosť p. Petra Fabiana neschválili.

K bodu 13.)



    Pán Vladimír Špánik v tomto bode informoval o  zámere zrealizovať zberný 
dvor  a to 2 alternatívy : bývalý hliník a areál Agrovinol, s.r.o.
K bodu 13.)
   V tomto bode pán starosta predložil návrh pani Zdenky Rigovej na pôžičku.
Poslanci OZ tento návrh neschválili.

K bodu 14.)
   V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek informoval o prípravách 
a o programe k 895.výročiu 1.zmienky vzniku obce Vinodol.

K bodu 15.)
Rôzne:
p. Kováčová – prečo nie je autobusová zastávka na výhone
p. Janíková – poškodená tabuľa Vinodol smer Černík
p. Špánik – návrh odmien pre zapisovateľov: p. Špánik – 400,-Sk za jedno 
zapisovanie
                                                                        p. starosta Melišek – 300,-Sk za 
jedno zapisovanie
odložiť na budúce OZ
Ing. Penzeš – oprava verejného osvetlenia
p. Čulík – návrh na zrušenie obecnej rady
p. starosta Melišek – podal návrh na zrušenie obecnej rady a ustanovuje 
poslanecký klub 9-tich poslancov.
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:
Za – 7
Proti- 1
p. Čulík – odchyt psov
             - oprava ohrady na cintoríne reformovanej cirkvi
Ing. Penzeš – aký je stav pri odstraňovaní zábradlia
                  - stavba OD Jednota
p. Čulík – poškodená brána do škôlky pri fare
Ing. Penzeš – stavebníci na výhone majú dodržať na vchode do pozemku prietok 
vody
PhDr. Hlinková – navrhla zriadiť na asfaltovom ihrisku mantinely 
a basketbalové koše z vlastného rozpočtu tento rok.
p. Beňadik Melišek – vypúšťanie odpadu z farmy Veľký Cetín
p. Čulík – informoval, že na farme bola kontrola zo životného prostredia.
p. Krajmer – odmena pre trénerov žiakov
p. starosta Melišek – zistí u riaditeľa ZŠ p. Čulíka či tréneri dostávali peniaze za 
krúžkovú činnosť a potom prejedná odmeny pre p.Bálinta a pre všetkých, ktorí 
pracujú v oblasti športu a podieľali sa na úprave športovísk
                               -informoval, že p. Špánik neprevzal list od pána starostu.



K bodu 16.)
 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Timotej Krajmer     

Obecné zastupiteľstvo na svojom  14.riadnom zasadnutí  OZ dňa 1.7.2008

A./ SCHVAĽUJE :

1./ OZ schvaľuje pomenovanie názvov ulíc podľa zápisnice predloženého 
návrhu.
2./ OZ schvaľuje VZN obce o podmienkach držania psov 
3./ OZ schvaľuje záverečný účet obce za celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ 
schvaľuje použitie prebytku z ročného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 20% z výsledku hospodárenia obce Vinodol 
4./ OZ schvaľuje zrušenie obecnej rady a ustanovuje poslanecký klub 9-tich 
poslancov

B./ NESCHVAĽUJE :

1./ OZ neschvaľuje odpredaj  podielu ČOV obciam Černík, Veľký Kýr 
a Komjatice z dôvodu, že do dnešného dňa t.j. 1.7.2008 nepožiadala obec 
Mojzesovo o odkup spoluvlastnícke podielu ČOV
2./ OZ neschvaľuje žiadosť p. Fabiana a to stanovisko k podnikaniu
3./ OZ neschvaľuje pôžičku pre pani Rigovú

C./ BERIE NA VEDOMIE:

1./ OZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly Hlavného kontrolóra 
s výhradami
2./ OZ berie na vedomie plán kontroly Hlavného kontrolóra na II. Polrok 2008
3./ OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie autobusu a poveruje pána starostu 
o oboznámenie stavu vozidla žiadateľom.
4./ OZ berie na vedomie správu poslanca Špánika o štúdii a zámere zrealizovať 
zberný dvor a kompostáreň
5./ OZ berie na vedomie info správu o zabezpečení osláv 895. výročia obce 
Vinodol

K bodu 17.)
   Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili.



K bodu 18.)
     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: 
pán Čulík Roman
pán Ondruš Ján 


