
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 1.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 13.12.2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      9 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný         :       0 
JUDr. Cyril Benovič -hlavný kontrolór 
 
 Zapisovateľ :Mgr. Mária Svečulová  
 
   
   1.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode privítal novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva. 
2. Správa predsedu volebnej komisie. Pani Ďuranová prečítala výsledky volieb 
na starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva. (viď príloha č. 1) 
3. Sľub starostu obce Vinodol. 
Novozvolený starosta obce po prečítaní sľub potvrdil podpisom  ( viď príloha 
č.2)  
4 Sľub poslancov Obecného zastupiteľstva. 
 Novozvolení poslanci po prečítaní sľub potvrdili podpisom (viď príloha č.3) 
 
  
Program: 
1, Schválenie návrhovej komisie. 
2, Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
3, Plán práce Hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
4, Schválenie inventarizačnej komisie. 
5, Schválenie VZN č. 2/2010 o miestnych daniach. 
6, Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2011-201.3 
7, Schválenie poslanca do školskej rady. 
8, Schválenie rozpočtu na rok 2011 a informácia o rozpočte na roky 2012-2013 
a schválenie programového rozpočtu na roky 2011-2013 
9, Rôzne 
10, Uznesenie OZ 
11, Záver 
 
Prítomní poslanci hlasovali za tento program nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 
 
 
 
 



K bodu 1) 
 
Pán starosta navrhol do návrhovej komisie:  Ing. Petra Bullu, p. Juraja Bálinta 
a Ing. Michala Kozára 
Overovatelia zápisnice: p.Marek Melišek, p. Peter Straňák 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 
  
 
K bodu 2.) 
 
     Pán starosta obce oznámil na základe porady poslancov,, že v prípade 
neprítomnosti starostu obce a zástupcu starostu obce bude podľa §12 ods.2 a 3 
poverený poslanec zvolávať a viesť Obecné zastupiteľstvo. 
Navrhnutý poslanec poverený zvolávať a viesť OZ je  p. Vladimír Špánik. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Uznesenie č. 01/12/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 
poslanca p. Vladimíra Špánika, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia OZ. 
                                                                               .................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek        
 K bodu 3.)  
 
  V tomto bode JUDr. Cyril Benovič prečítal plán práce hlavného kontrolóra na 
I.polrok 2011 (viď príloha č.4). 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán práce hlavného kontrolóra na I. 
polrok 2011. 
 
                             
K bodu 4.) 
 
    V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek predložil návrh členov do  
inventarizačnej komisie. Boli navrhnutí: Mgr. Mária Svečulová, p. Benedikt 
Melišek, a p. Peter Podhorský. 
  
 
 



 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :8 
Proti:0 
Zdržal:1  
 
Uznesenie č. 02/12/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 
inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Mária Svečulová, p. Benedikt Melišek, 
a p. Peter Podhorský. 
 
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek      
              
K bodu 5.) 
 
   V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek predložil VZN č.2/2010 
o miestnych daniach (viď príloha č.5). Ďalej prečítal aj pripomienky, ktoré sa 
prejednávali na Rade poslancov. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :9 
Proti:0 
Zdržal:0  
 
Uznesenie č. 03/12/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 
2/2010 o miestnych daniach. 
 
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek    
 
K bodu 6.) 
    
V tomto bode  JUDr. Cyril Benovič prečítal stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtu obce na roky 2011-2013. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtu obce na roky 2011-2013.  
 
  
 
 
 



K bodu 7.) 
 
    Pán starosta v tomto bode po schválení na Rade poslancov navrhol za 
poslanca do školskej rady p. Petra Straňáka. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie  č. 04/12/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje p. Petra 
Straňáka do školskej rady a ruší doterajšieho člena školskej rady Ing. Emila 
Korpáša.  
 
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 
 K bodu 8.) 
 
 V tomto bode p. starosta obce  predložil Rozpočet  na rok 2011(viď príloha č.6) 
a informoval o rozpočte na roky 2012-2013 a taktiež predložil na schválenie 
programový rozpočet na roky 2011-2013. 
Pripomienky: 
Zrušenie dotácie 500,-EUR na dôchodcov 
Čin-Čin dotácia na 2000,-EUR 
Doprava- údržba ciest p. Straňák navrhol sumu 8000,-EUR 
Značenie ulíc: 8000,-EUR 
Verejná zeleň + odmeny kosenie ihrísk  zo sumy 1000,-EUR na sumu 500,-EUR 
Odmeny učiteľky MŠ: 2000,-EUR 
Vydávanie novín: 1500,-EUR na všeobecný materiál 
                            1500,-EUR  na tlač novín 
 
 
Prítomní poslanci hlasovali za rozpočet obce na rok 2011 nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 05/12/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 
Rozpočet obce na rok 2011. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet 
na roky 2012-2013. 
 
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           



K bodu 9.) 
Rôzne: 
p. Špánik sa pýtal, kedy bude vyvesený programový rozpočet. 
p. Ďuranová odpovedala, že dňa 14.12.2010 bude vyvesený. 
p. Krajmerová, p. Melišková, sl. Straňáková a p. Lehocká sa sťažovali na slovné 
útoky na ich osoby keď odchádzali z volebnej miestnosti a žiadali, aby sa to 
zapísalo do zápisnice . 
p. starosta Melišek informoval o zakúpení plošiny na orezávanie stromov. 
p. B.Hlinka- treba opíliť stromy pod lampami, a navrhol, aby kosenie 
a polievanie ihriska robili  futbalisti. 
p.Vaškovič sa sťažoval na Rómov v obci a navrhol, aby bol platený hospodár za 
všetko okolo ihriska. 
p. J.Vrtáková  sa sťažovala na pohostinstvo  A.Krajmerovej 
p. Ľ.Kelemen- rozhlas nehrá dobre 
p. M. Straňák- sa sťažoval na aktivačné práce nezamestnaných pri natieraní 
zábradlia. 
 
K bodu 10.) 
     Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla prečítal uznesenie zo 
zasadnutia OZ. 
 
K bodu 11.) 
 
     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:  
p. Marek Melišek 
p. Peter Straňák  
 
 
 


