
Z Á P I S N I C A
               spísaná  na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
                                                 dňa 18.4.2008



Prítomný poslanci :                        9  ( viď.prezenčnú listinu)
Neprítomný poslanci:                     0      
Hlavný kontrolór  :                        JUDr. Cyril Benovič  

K bodu1.)
    
     13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán  starosta Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode privítal prítomných  poslancov OZ  a oboznámil ich 
s programu zasadnutia.  

P r o g r a m zasadnutia :
1./   Zahájenie
2./  Kontrola uznesenia (hlavný kontrolór)
 3./    Schválenie organizačného poriadku
 4./   Žiadosť na zakúpenie kopírky pre OcÚ.
 5./   Žiadosť OZ Zoulus o používanie obecného znaku 
 6./   Žiadosť pani Čižmárovej o odstránenie zábradlia pri chodníku
 7./  Prevod 2 ks osobných automobilov na obec.
 8./  Návrh plánu kontrolnej činnnosti hlavného kontrolóra
 9./  Návrh na pomenovanie ulíc v obci
10./ Odsúhlasenie bývalej požiarnej zbrojnice na dočasné užívanie pre mladých
11./ Príprava jarnej brigády v obci
12./Príprava kultúrno-športových akcií pri príležitosti 895. výročia obci Vinodol
13./Návrh na odkúpenie pozemku  za OcÚ
14./ Správa inventarizačnej komisie za r.2007
15./Zmena položky rozpočtu pre FC TJ Vinodol
16./ Návrh odmien pre starostu za I.Q 2008
17./ Rôzne
18./ Návrh na uznesenie
19./ Uznesenie 
20./ Záver
   
Za :   9

Zapisovateľ : Ing.Korpáš Emil

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci:



p.Krajmer Timotej, p.Beňadik Melišek, p. Terézia Kováčová

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

K bodu 2.)
    Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie 
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu. 

K bodu 3./

    Pán starosta predložil návrh organizačného poriadku pre OcÚ na schválenie
Prítomnými poslancami bol jednohlasne schválený organizačný poriadok pre 
OcÚ.

K bodu 4./ 

    Pán starosta predložil návrh na zakúpenie kopírky značky Konica Minolta 
bizhub 163/211 od firmy Profiservis- Peter Straňák.
Prítomnými poslancami bol jednohlasne schválený návrh na zakúpenie kopírky.

K bodu 5./
  Na návrh občianskeho združenia Zoulus dal pán starosta Stanislav Melišek
hlasovať  o schválení používania obecného znaku pre občianske združenie 
ZOULUS.
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne schválený.

K bodu 6./
   Pán starosta Stanislav Melišek na základe žiadosti  p. Gabriely Čižmárovej 
podal návrh na odstránenia zábradlia pred domom menovanej. Ďalej podal 
návrh na odstránenie zábradlia pred pohostinstvami a na vybratých miestach 
v obci.  
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne prijatý. 



K bodu 7./

V tomto bode pán starosta podal návrh na prevod 2 ks osobných áut typ Škoda 
Felícia 1,6 formou daru pre OcÚ od Miniserstva vnútra SR a prevádzka týchto 
vozidiel bude dohodnutá dodatočne.
Prítomnými poslancami bol jednohlasne prijatý návrh na prevod osobných áut 
typu Škoda Felícia.

K bodu 8./
Pán poslanec Vladimír Špánik predložil návrh na doplnenie úloh pre hlavného 
kontrolóra o ktorých sa rokovalo na obecnej rade dňa 14.4.2008. Upravili sa 
iba termíny po vzájomnej dohode. 

K bodu 9./
Pán starosta podal návrh na pomenovanie ulíc v obci a navrhol verejnú diskusiu 
o názoroch a zmene číslovania domov. Termín pre občanov na podanie návrhov 
k pomenovaniu ulíc bude 15.5.2008.
Tento návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne prijatý.
                  

K bodu 10./
V tomto bode pán starosta podal návrh na odsúhlasenie dočasného používania 
požiarnej zbrojnice pre mladých. A taktiež bude následne spísaná dočasná 
zmluva so zástupcom mladých..
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne prijatý.

K bodu 11./

Pán starosta informoval o zabezpečení brigády v našej obci na dňa 
19.4.2008.Brigádovať by sa malo okolo rybníka (čistenie a výrub náletov), za 
spolupráce hasičov čistenie studne na Starej hore a vývoz odpadu od rómskych 
domov.
Prítomní poslanci berú tento návrh na  vedomie.

K bodu 12./
V tomto bode pán starosta informoval o kultúrno-špotových akciách pri 
príležitosti 895 výročia obci Vinodol s nasledovným programom:
5.7.2008 – kapela Sendreovci, futbal proti rasizmu
6.7.2008 –svätá omša,  vystúpenie hasičov, coutry kapela, vystúpenie psíčkarov
(Roman Čulík), súťaž o najsilnejšieho vinodolčana (mládež)



Prítomní poslanci berú tento návrh na vedomie.

K bodu 13./
Pán starosta podal návrh na odkúpenie pozemku na  prístavbu kultúrneho domu 
cca 400 m2 za kultúrnym domom.
OZ odporúča pánovi starostovi zistiť majiteľov pozemkovv a konať vo veci za 
účelom prístavby kultúrneho domu.
Prítomnými poslancami bol návrh jednohlasne prijatý.

K bodu 14./
V tomto bode hlavný kontrolór Cyril Benovič podal správu inventarizačnej 
komisie za rok 2007.
Prítomní poslanci berú tento návrh na vedomie

K bodu 15./
Poslanec Ing. Emil Korpáš podal návrh na na zrušenie položiek pre TJ FC 
vinodol a aby tieto boli zlúčené do jednej položky „Činnost a prevádzka TJ FC 
Vinodol“
Tento návrh bude prejednaný na budúcom OZ.

K bodu 16./
V tomto bode sa rokovalo o odmenách starostovi za I. Q 2008
Rada OZ navrhla 30% odmien
Za: 3
Proti:  5
Zdržal sa: 1
Poslanec Ondruš navrhol 50% odmien
Za: 1
Proti 5
Zdržal sa: 3
Poslankyňa Kováčová navrhla 20 % odmien kvôli tomu, starosta nedáva 
pozvánky s programom.
Za: 5
Proti : 2
Zdržal sa: 2
Prítomnými poslancami bol tento návrh prijatý.
Prestávka: 10 min.

K bodu 17./ 
Rôzne:
PhDr. Hlinková -  doporučuje poslancom OZ zakúpiť stoličky do malej 
zasadačky. 40 ks stoličiek sa zakúpi z rozpočtovej položky – 63301 – interiérové 
vybavenie



Ing. Penzeš – požiadal informácie o stavbe COOP Jednota – odpovedal pán 
starosta.
Ing. Kozár – poďakoval OZ a PhDr. Hlinkovej za prenájom KD na výstavu vín.
p. starosta Melišek – pochválil akciu výstavu vín
p. Špánik – požiadal o informáciu o predaji pozemku pána z Levíc z dôvodu 
rozvodu
p. Čulík – informoval, že je potrebné opraviť ohradu na reformovanom 
cintoríne.
p. Špánik -  informoval o vývoze smetí občanovi č. domu 111 ( p. Bihary)
Ing. Korpáš – žiadal informáciu o streche na škole a o kanalizácii
p. starosta – peniaze na školu vybavoval pán starosta s riaditeľom ZŠ Mgr. 
Čulíkom
Výberová komisia – Mgr. Čulík, PhDr. Hlinková, p. Kalužák
p.Špánik – sa pýtal aký bol rozpočet na strechu a ako sa financuje
PhDr. Hlinková – odpovedala na rozpočet – 2 mil dotácia a 800 tis.  zo školy
p. starosta – kanalizácia – projekty sú hotové. Vinodol vynechaný z Aglomerácie 
Černík.
Ing. Kozár – otázka rybníka, vlastnícky vzťah.
p. starosta – informoval, že pri ROEP si občania usporiadajú vlastnícke vzťahy 
rybníka a potom môže obec vstúpiť do rokovania s vlastníkmi.

18./
NÁVRH NA UZNESENIE:
Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
18.04.2008:

A./ SCHVAĽUJE:

1./ OZ schvaľuje  Organizačný poriadok obecného úradu vo Vinodole
2./ OZ schvaľuje nákup kopírky značky KONICA MINOLTA bizhub 163/211
3./ OZ schvaľuje používanie obecného znaku pre občianske združenie ZOULUS
4./ OZ schvaľuje žiadosť o odstránenie zábradlia pred p. Čižmárovou, pred 
pohostinstvami a na vybraných miestach.
5./ OZ schvaľuje prevod dvoch osobných vozidiel značky ŠKODA FELÍCIA 1,6
6./ OZ schvaľuje návrh plánu kontroly hlavného kontrolóra  pre 1/2  2008podľa 
príloh (príloha 1,2)
7./ OZ schvaľuje zámer na pomenovanie ulíc v obci. Termín podávania návrhov 
v obci do 15.5.2008. 
8./ OZ schvaľuje bývalú požiarnu zbrojnicu na dočasné užívanie pre mladých
s podmienkou zmluvného vzťahu.
9./ OZ schvaľuje starostovi obce odmeny vo výške 20% za 1 štvrťrok 2008
  



B./ BERIE NA VEDOMIE :
1./ OZ berie na vedomie kontrolu uznesenie z 3.4.2008
2./ OZ berie na vedomie správu inventarizačnej komisie za rok 2007
3./ OZ berie na vedomie nákup na vybavenie interiéru
4./ OZ berie na vedomie prípravu  brigády v obci
5./ OZ berie na vedomie prípravu osláv 895 výročia obce.

C./ ODPORÚČA
1./ OZ odporúča starostovi obce konať vo veci odkúpenia pozemkov.

D./ ODKLADÁ
1./ OZ odkladá na najbližšie zasadnutie zmenu položiek TJ FC Vinodol

Uznesenie OZ  bolo jednohlasne schválené.

K bodu 19./
   Na záver zasadnutia pán starosta poďakoval poslancom a hlavnému 
kontrolórovi obce za účasť a tým ukončil 13.zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.

                                                                                                 Stanislav Melišek
                                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice:
 p. Ján Ondruš
p. Roman Čulík.

                                                




