
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  28.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 25.8.2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      6 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný          :       3 – ospravedlnení 
Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 
      
Zapisovateľ : p. Peter Baráth  
Návrhová komisia: p.Krajmer, p. Melišek, p.Čulík 
Overovatelia zápisnice:  p. Ondruš, p. Špánik 
 
 28. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu: 
  
Program: 
 1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, Schválenie počtu poslancov OZ v ďalšom volebnom období (2010-2014) 
 4, Schválenie pracovného úväzku starostu obce po voľbách konaných dňa 
27.11.2010 
 5, Schválenie rokovacieho poriadku 
 6, Schválenie zásad odmeňovania poslancov 
 7, Navýšenie rozpočtu na realizáciu informačného označenia ulíc v obci  
 8, Informácia o rozhodnutí Krajského súdu v Nitre a zrušenie uznesenia č. A/1 
z 30.4.2009 o odvolaní Hlavného kontrolóra 
 9,Informácia o pripravovaných prácach v obci – cesta (Novohorská)  
10, Návrh na prenájom rodinného domu č. 164 
11, Rôzne 
12, Uznesenie 
13, Záver 
 

 
Prítomní poslanci OZ hlasovali za program nasledovne:  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu 2.) 
 
     Kontrolu uznesenia prečítal hlavný kontrolór JUDr. Cyril Benovič. 
 
 
 
 



 K bodu 3.)  
 
    Starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal návrh na schválenie počtu 
poslancov na volebné obdobie 2010-2014, v ktorom bol navrhnutý počet 
poslancov na 9.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 62/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje počet 

poslancov 9 na volebné obdobie 2010-2014. 

 

                                                                               .................................... 

                                                                                  Stanislav Melišek                             
K bodu 4.) 
 
    V tomto bode sa prerokovával  pracovný úväzok  starostu obce po voľbách, 
ktoré sa konajú dňa 27.11.2010. 
Pán Špánik navrhol, aby starosta obce mal 50% pracovný úväzok. 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh p. Špánika nasledovne: 
Za: 2 
Proti: 2 
Zdržal sa : 2 
Ďalší návrh predložil p. Čulík. Jednalo sa o 100% plný pracovný úväzok  pre 
starostu obce.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 
Za :3 
Proti:2 
Zdržal:1  
 
Uznesenie č. 63/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 100% 

plný pracovný úväzok starostu obce po voľbách 27.11.2010. 

 

 

                                                                                           ............................... 

                                                                                                Stanislav Melišek      
 
                



K bodu 5.) 
 
   Pán starosta predložil na schválenie Rokovací poriadok obce. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
 Uznesenie č. 64/08/10 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rokovací 

poriadok podľa prílohy. 
                                                  
                                                                                         ............................. 

                                                                                          Stanislav Melišek 
K bodu 6.) 
    
V tomto bode sa schvaľovali zásady odmeňovania poslancov. Odmena poslanca 
za zasadnutie bola navrhnutá na sumu 26,-EUR za jedno zasadnutie. Odmena 
bude krátená pokiaľ nebude na celom zasadnutí OZ. Zástupcovi starostu patrí 
odmena v sume 50,-EUR. Tento návrh predkladali poslanci p. Špánik a p. Barát. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 1 
Proti: 3 
Zdržal sa: 2 
 
Uznesenie  č. 65/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole neschvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov.  

 

                                                                                      ................................. 

                                                                                       Stanislav Melišek 
 
 
 
K bodu 7.) 
 
    Pán starosta obce Stanislav Melišek predložil návrh na navýšenie rozpočtu 
z dôvodu realizácie informačného značenia ulíc v obci Vinodol. Na realizáciu sa 
prihlásili 2 firmy: firma Inart, Ardsystem. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 2 
Proti: 3 
Zdržal sa: 1 
 



Uznesenie  č. 66/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole neschvaľuje 

navýšenie rozpočtu na realizáciu informačného značenia a označenie ulíc 

v obci.    

 

                                                                                    .................................... 

                                                                                       Stanislav Melišek                                       
 
  
 
 
 
K bodu 8.) 
 
 V tomto bode p. starosta obce  prečítal Informáciu rozhodnutia  krajského súdu 
v Nitre a zrušenie uznesenia č. A/1 z 30.4.2009 o odvolaní Hlavného kontrolóra.   
 

 

 
K bodu 9.) 
 
Pán starosta obce Stanislav Melišek informoval o pripravovaných prácach 
v obci –ulica  Novohorská, vyviesť ju asfaltovou drťou. Ďalej demontovať 
ohradu pred obecným úradom. Peniaze na cestu navrhol použiť zo zvláštneho 
účtu zo ZsE, ktoré obec dostala v roku 2002 a tieto sa môžu použiť len na 
kapitálové výdavky.   
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 1 
Proti: 4 
Zdržal sa: 1 
 
 Uznesenie  č. 67/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole neschvaľuje 

rekonštrukciu Novohorskej ulice podľa návrhu.  

 

                                                                                      ................................. 

                                                                                       Stanislav Melišek 

 
 
K bodu 10.) 
 
V tomto bode p. starosta obce Stanislav Melišek predložil návrh na prenájom  
rodinného domu č. 164. Poslanci tento návrh zamietli.  
Pán Špánik predložil návrh, aby sa rodinný dom súpisného čísla 164 predal. 



Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za:4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
 Uznesenie  č. 68/08/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje predaj 

rodinného domu súpisného čísla 164.  

                                                                                      ................................. 

                                                                                       Stanislav Melišek 

 
  
 
K bodu 11.)  
Rôzne: 
p. Čulík sa pýtal či treba vrátiť odmeny pre poslancov, ktoré boli vyplatené za 
mesiac apríl 2010. 
Pán starosta obce Stanislav Melišek odpovedal, že poslanci, ktorí prebrali 
peniaze sú povinní ich vrátiť do obecnej pokladne. Podľa zákona 369/1990 
v znení neskorších predpisov môžu byť poslanci OZ odmeňovaní až po schválení 
zásad odmeňovania poslancov. Tieto do dnešného dňa neboli schválené.. 
 
K bodu 12.) 
     Predseda návrhovej komisie p. Krajmer prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 
 
 
K bodu 15.) 
 
     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 Špánik Vladimír 
pán Ondruš Ján  
 
 


