
                             Z Á P I S N I C A
            spísaná na  15.  zasadnutí Obecného zastupiteľstva
                                         vo Vinodole dňa 06.08.2008



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

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

 15. 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 projektu na rekonštrukciu ZŠ vo Vinodole
 4, Informácia z NKÚ
 5, Správa Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
 6, Informácia o odvodnení „Úzkej“ ulice
 7, Informácia o leadri (anketa) 
 8, Žiadosti o odpredaji spoluvlastníckeho podielu Obec Vinodol  na ČOV
 9, Informácia o oprave ciest v obci 
10, Vyhotovenie altánku pri antukovom ihrisku
11, Odsúhlasenie odmien pre funkcionárov FC Vinodolu
12, Rôzne
13, Návrh na uznesenie
14, Uznesenie
15, Záver
Pán Špánik : Návrh na  doplnenie  programu 
1, VZN o verejnom obstarávaní – presunuté na najbližšie zasadnutie OZ. Je 
potrebné vyvesiť návrh.
2, zriadenie zberného dvora  
Pán starosta informoval o separovanom zbere v rámci 65 obcí so strediskom 
Výčapy-Opatovce.
Program bol jednohlasne schválený (bez návrhov p.Špánika)

K bodu 2.)

Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič Peter  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu.
Pán starosta: autobus – záujemca sa neozval



                     Názov ulíc –obyvatelia protestovali pri uliciam „Pesecká“ a 
„Viničná“    

K bodu 3.)

     Pán starosta informoval o projekte na rekonštrukciu školy, telocvični 
a jedálne.
Pán Špánik – o projekte sa malo hovoriť skôr, poslanci mali byť informovaní 
Prítomní poslanci nasledovne hlasovali
Za – 8
Proti – 0
 Zdržalo sa - 0

K bodu 4.)

     V tomto bode pán starosta informoval o podnete z NKÚ SR, ktorý bol podaný 
p. Špánikom za  Občianske združenie ZOULUS. Pán starosta podal návrh na 
vytvorenie komisie zloženej z poslancov OZ a hlavného kontrolóra na 
prešetrenie podnetu mimo pána Špánika.
JUDr. Benovič – oponoval, že nemôže byť členom komisie, lebo problém 
Hlavného kontrolóra je v riešení Krajskej prokuratúry. 
pán starosta - JUDr. Benovič môže byť členom komisie.
Prítomní poslanci nasledovne hlasovali:
Za – 8
Proti – 0
Zdržalo sa - 0
               
K bodu 5.)
     JUDr. Cyril Benovič v tomto bode predniesol správu Hlavného kontrolóra o 
kontrolnej činnosti :
- o prevádzke motorového vozidla  pre kuchyňu
- o prevádzke telefónov OcÚ
- o prevádzke kuchyne
Pán Špánik požiadal o kópie kontrolných správ

K bodu 6.)
    V tomto bode pán starosta informoval o odvodnení „Úzkej“ ulice. Vodu 
odčerpáva pomocné čerpadlo do určených priestorov.
Pani Uhríková – poďakovala starostovi za pomoc pri odvodňovaní ulice po 
silných dažďoch. 



K bodu 7.)
    Pán starosta v tomto bode informoval o združení LEADER o stretnutí 
občanov s predsedom p. Kravárom. V obci budú dve pracovníčky robiť anketu 
u 100 občanov. 

K bodu 8.)
    Pán starosta podal návrh na odpredaj akcií na ČOV Černík , ktoré sa týka 
štyroch obcí: Mojzesovo, Černík, Komjatice a Veľký Kýr
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0    

K bodu 9.)

   V tomto bode pán starosta informoval o oprave ciest v obci a to vyrezávanie 
dier, asfaltovanie a opravu ciest na Novú horu. 

K bodu 10.)
     Pán starosta v tomto bode informoval o zriadení altánku pri tenisovom kurte  
a doporučil poslancom OZ prezrieť si taký altánok v obci Dyčka a viacúčelové 
ihrisko v obci Ivánka pri Nitre. 

K bodu 11.)
     V tomto bode pán Špánik predložil návrh na odmeny funkcionárom  FC 
Vinodol nasledovne:
Ing. Emil Korpáš – 5.000,-Sk
p.Emil Korpáš – 5.000,-Sk
p. Juraj Bálint –  8.000,-Sk
p. Milan Macák – 3.000,-Sk
Pán starosta navrhol odmenu pre p. Juraja Bálinta v sume 10.000,-Sk
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa - 1



K bodu 12.)
     Rôzne: 
p. Špánik – dal návrh na uznesenie, aby pri rokovaní zastupiteľstva mali 
poslanci na stole minerálku.
p. starosta – nesúhlasil s návrhom(lebo to vyrušuje počas rokovania) 
a doporučil poslancom OZ, aby si odhlasovali prestávku na občerstvenie.
 Na protest pán Špánik opustil zasadnutie OZ.
p. starosta – protesty proti názvom ulíc – Občania sa sťažujú na názvy ulíc 
„Pesecká“   a  „Viničná“
                - dohodnuté stretnutie občanov na 11.8.2008 o 19 00 hod pre 
obyvateľov ulíc „Viničná“ a „Pesecká“ 
p. Ondruš –spýtal sa kedy bude p.Špánik spokojný na schôdzi OZ?
Ing. Penzeš- sa pýtal, či sa ľudia sťažujú na činnosť komisií 
p. starosta odpovedal, že ľudia sa nesťažujú na činnosť komisií.

K bodu 13.)
 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Timotej Krajmer     

Obecné zastupiteľstvo na svojom  15.riadnom zasadnutí  OZ dňa 6.8.2008

A./ SCHVAĽUJE :

1./ OZ schvaľuje :
a.) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu 
projektu „ Rekonštrukcia Základnej školy vo Vinodole“, ktorý je realizovaný pre 
„Základnú školu, Telecvičňu a Jedáleň vo Vinodole – zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol.“ a ktorý je v súlade hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce/resp. strednodobými prioritami obce
b.) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c.) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j. vo výške 1 295 165,10 Sk.
2./ OZ schvaľuje komisiu poslancov na prešetrenie podnetu p. Špánika na NKÚ 
v zložení: p. Baráth, Ing. Korpáš, p. Ondruš, p. Čulík, p. Melišek, p. Krajmer, 
JUDr. Benovič, p. Kováčová a p. Juhás. 
3./ OZ schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu ČOV podľa prílohy  
4./ OZ schvaľuje odmeny funkcionárom FC Vinodol: p.Emil  Korpáš  v sume 
5.000,-Sk, p. Juraj Bálint v sume 10.000,-Sk, Ing. Evil Korpáš v sume 5.000,-Sk 
a p. Milan Macák v sume 3.000,-Sk 



B./ BERIE NA VEDOMIE:

1./ OZ berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra  z I.polroka 2008.
2./ OZ berie na vedomie informáciu o odvodnení „Úzkej“ ulice.
3./ OZ berie na vedomie informáciu o stretnutí občanov LEADER
4./ OZ berie na vedomie informáciu správu o oprave ciest v obci
5./ OZ berie na vedomie informáciu zvolaní občanov „Peseckej“ a „Viničnej“ 
za účelom prejednania názvu ich ulíc na 11.8.2008 o 19 00 hod.

C./ DOPORUČUJE :
1./ OZ doporučuje poslancom prezrieť altánok v obci Dyčka a viacúčelové 
ihrisko v obci Ivánke pri Nitre

K bodu 14.)
   Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili.

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 

               


