
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 2.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 28.01.2011 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :      9 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný         :       0 
JUDr. Cyril Benovič -hlavný kontrolór 
 
 Zapisovateľ :Mgr. Mária Svečulová  
 
   
   2.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
Program: 
1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, Schválenie rokovacieho poriadku 
 4, Schválenie smernice obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní 
 5, Schválenie návrhu komisií a zloženie komisií 
 6, Schválenie štatútu komisie na ochranu verejného záujmu 
 7, Schválenie štatútu obce Vinodol  
 8, Schválenie VZN č.1/2011 o dotáciách 
 9, Schválenie zásad odmeňovania  
10, Schválenie platu starostu obce 
11, Žiadosť ZŠ o dotáciu 
12, Zverenie majetku obce do správy ZŠ v sume 383.577,22 Eur (Rekonštrukcia 
ZŠ) 
13, Schválenie vydávania obecných novín 
14, Správa o výsledkoch kontroly 
15, Plán zasadnutí pre rok 2011 
16, Rozpočtové opatrenia 
17, Schválenie žiadosti o bezplatný prenájom kultúrneho domu pre vinodolských 
vinohradníkov  
18, Schválenie poslanca do Rady MŠ 
19, Rôzne 
20, Návrh uznesenia 
21, Záver 
 
Prítomní poslanci hlasovali za tento program nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0 
 
Pán starosta navrhol do návrhovej komisie:  Ing. Michala Kozára, Ing. Petra 
Bullu a p. Petra Straňáka. 
Overovatelia zápisnice: p.Marek Melišek, p. Peter Baráth 



Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa. 0  
 
K bodu 2.) 
 
     V tomto bode JUDr. Cyril Benovič prečítal Uznesenia z 1. zasadnutia OZ, 
ktoré sa konalo 13.12.2010. 
 
 
K bodu 3.) 
Pán starosta predložil Rokovací poriadok (príloha č. 1), ktorý bol 
prekonzultovaný na Rade poslancov. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne za návrh pána starostu: 
Za 2 
Proti:5 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1  
 
  Pripomienky: 
Ing. Michal Kozár predložil pripomienku v čl. 12, bod 2  a v bode 6  
Prítomní poslanci hlasovali za návrh Ing. Michala Kozára nasledovne 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
Rokovací poriadok schválený s pripomienkami Ing. Michala Kozára 
 
Uznesenie č.  06/01/11 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Rokovací 
poriadok obecného zastupiteľstva vo Vinodole“. 
 
 
 
                                                                                  ................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek 
 
                             
K bodu 4.) 
 
    V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek predložil na schválenie 
smernicu obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní (viď príloha č. 2)  
tak ako sa dohodli na Rade poslancov. 



 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :6 
Proti:3 
Zdržal:0  
 
Uznesenie č.  07/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Smernicu obce 
Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní“. 
 
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek      
              
K bodu 5.) 
 
   Pán starosta obce Stanislav Melišek prečítal navrhnuté komisie (viď príloha 
č.3): 
Finančná komisia 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :8 
Proti:0 
Zdržal:1  
Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :9 
Proti:0 
Zdržal:0  
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :9 
Proti:0 
Zdržal:0  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany verejného poriadku 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :9 
Proti:0 
Zdržal:0  
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :8 
Proti:0 
Zdržal:1  
 



  
Uznesenie č.  08/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komisie pri 
obecnom zastupiteľstve vo Vinodole a ich obsadenie. 
 
 
 
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek    
 
K bodu 6.) 
    
V tomto bode  starosta obce predložil štatút komisie obecného zastupiteľstva na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce (viď príloha 
č.4). 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za :9 
Proti:0 
Zdržal:0  
 
Uznesenie č. 09/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Štatút komisie 
obecného zastupiteľstva vo Vinodole na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov obce“. 
 
                                                           
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek    
 
K bodu 7.) 
 
    Pán starosta v tomto bode po schválení na Rade poslancov predložil Štatút 
obce Vinodol (viď príloha č.5) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0. 
 
 Uznesenie č.  10/01/11- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Štatút obce 
Vinodol“. 
                                                                                     ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 



 K bodu 8.) 
 
 V tomto bode p. starosta obce  po schválení na Rade poslancov predložil na 
schválenie VZN č.1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vinodol (viď 
príloha č.6)  
 
Prítomní poslanci hlasovali za rozpočet obce na rok 2011 nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  11/01/11- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „VZN č.1/2011 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vinodol“. 
 
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           
K bodu 9.) 
Pán starosta Stanislav Melišek predložil na schválenie Zásady odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinodole (/príloha č. 7). 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 3 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  12/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Zásady 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinodole“. 
 
 
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           
 
 
K bodu 10.) 
 
     V tomto bode bol predložený návrh na schválenie platu starostu obce. 
Pán starosta navrhol, aby plat starostu obce bol podľa §4 Zákona č. 253/1994 
Zb ako súčin priemernej mzdy pracovníka národného hospodárstva krát 
koeficient 2,2. 
Poslanec Peter Baráth navrhol navýšenie základného koeficientu z 2,2 na 2,5. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne za návrh p. starostu: 
Za: 7 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 



 
 
Uznesenie č.  13/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce 
na základe § 4 Zákona č. 253/1994 Zb. O právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 
a koeficientu 2,20. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 
 
 
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           
K bodu 11.) 
 
Pán starosta obce v tomto bode prečítal žiadosť Základnej školy o pridelenie 
financií na prevádzku mimoškolských akcií pre žiakov ZŠ Vinodol v sume 650,-
EUR a žiadosť o príspevok na ŠvP v sume 300,-EUR.(príloha č. 8) 
Pripomienky: Ing. Michal Kozár navrhol prerušiť tento bod a aby finančná 
komisia preskúmala opodstatnenosť tejto žiadosti. 
Za prerušenie tohto bodu hlasovali prítomní poslanci nasledovne: 
Za. 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
Uznesenie č.  14/01/11- Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť o dotáciu pre 
Základnú školu a ukladá Finančnej komisii zistiť opodstatnenosť tejto 
žiadosti. 
 
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           
 
K bodu 12.) 
V tomto bode p. starosta obce predložil na schválenie Dodatok č.2 k zriaďovacej 
listine Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol podľa 
predloženého návrhu“(príloha č. 9) a „Protokol č.1/2011 o odovzdaní 
a prevzatí majetku obce“(príloha č. 10). 
Jednalo sa o zverenie majetku obce do správy ZŠ v sume 383.577,22 Eur 
(Rekonštrukcia Základnej školy)  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti. 0 
Zdržal sa: 0 



 
Uznesenie č.  15/01/11- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Dodatok č.2 
k zriaďovacej listine Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Vinodol podľa predloženého návrhu“ a „Protokol č.1/2011 o odovzdaní 
a prevzatí majetku obce“. 
 
                                                                                       ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek                           
K bodu 13.) 
V tomto bode sa prerokovávalo schválenie názvu a zámeru vydávania obecných 
novín s názvom „Vinodolské noviny“ ako občasník a následne požiadať 
o registráciu tlače na ministerstve. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti. 0 
Zdržal sa:1 
Uznesenie č.  16/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie obecných 
novín pod názvom „Vinodolské noviny“ ako občasník. 
 
                                                                                       ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            
K bodu 14.) 
 
JUDr. Benovič v tomto bode prečítal správu o výsledkoch  kontroly za II. Polrok 
2010 (viď príloha č. 11) 
 Obecné zastupiteľstve berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za 2.polrok 2010“ 
   
 
K bodu 15.) 
 
V tomto bode Ing. Michal Kozár predložil na schválenie plán zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva na rok 2011 (viď príloha č. 12) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti. 0 
Zdržal sa:1 
Uznesenie č.  17/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva vo Vinodole pre rok 2011“. 
                                                                                       ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            
   
 



 
K bodu 16.) 
V tomto bode starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č. 1/2011, ktorá sa týka výdavkov bežného rozpočtu 
a výdavkov kapitálového rozpočtu (viď príloha č. 13).  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti. 0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č.  18/01/11- Obecné zastupiteľstvo prijíma „Rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č.1/2011“. 
 
                                                                                       ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            
 
K bodu 17.) 
Pán poslanec Špánik v tomto bode predložil žiadosť o bezplatný prenájom 
kultúrneho domu pre Klub vinodolských vinohradníkov z dôvodu konania V. 
ročníka výstavy vín vo Vinodole (viď príloha č. 14). 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti. 0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č.  19/01/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom 
kultúrneho domu pre Klub vinodolských vinohradníkov z dôvodu konania V. 
ročníka Výstavy vín vo Vinodole v dňoch 17.3.2011 a 1.4.2011. 
                                                                                           
                                                                                          ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            
 K bodu 18.)           
 
V tomto bode pán starosta navrhol p. Petra Podhorského ako člena do Rady 
Materskej školy vo Vinodole. 
 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti. 0 
Zdržal sa:1 
  Uznesenie č.  20/01/11- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanca Petra 

Podhorského do Rady Materskej školy vo Vinodole a ruší  doterajšie členstvo 
Romana Čulíka. 

 
                                                                                                ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            



K bodu 19.) 
Rôzne: 
Ing. Bulla konštatoval, že úväzok hlavného kontrolóra je adekvátny platu, lebo 
budú finančné komisie.   
p. Beňadikt Melišek  sa sťažoval na miestny rozhlas 
p. Blažej Hlinka  dodal, že treba naprogramovať dôležité oznamy v rozhlase. 
p. starosta Stanislav Melišek – informoval o obecnej zabíjačke, ktorá sa 
uskutoční dňa 5.2.2011. 
Ing. Korpáš – sa pýtal kto zodpovedá za telocvičňu.  
p. starosta Stanislav Melišek - odpovedal, že riaditeľ ZŠ 
                                             - navrhol p. Bálinta za zástupcu starostu, lebo mal 
najviac hlasov z poslancov . Pán Bálint to odmietol.   
p. starosta Stanislav Melišek dal hlasovať za dotáciu pre Senior Klub v sume 
500,-EUR na základe žiadosti. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0                                                                                                                                                           
Uznesenie č.  21/01/11- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Senior 
Klub - Vinodol v sume 500 € na základe ich žiadosti. 
 
                                                                                                ................................. 
                                                                                          Stanislav Melišek            
K bodu 20.) 
 
Predseda návrhovej komisie Ing. Michal Kozár  prečítal uznesenie zo 
zasadnutia OZ. 
 
 
K bodu 21.) 
 
     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 Baráth  
 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole  
schválené na 2. zasadnutí OcZ dňa 28.01.2011 

 

Uznesenie č.  06/01/11  

- OcZ schvaľuje „Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vinodole“. 
 
Uznesenie č.  07/01/11  
- OcZ schvaľuje „Smernicu obce Vinodol o postupe pri verejnom 
obstarávaní“. 
 
Uznesenie č.  08/01/11  
- OcZ schvaľuje Komisie pri obecnom zastupiteľstve vo Vinodole a ich 
obsadenie. 
 
Uznesenie č. 09/01/11  
- OcZ schvaľuje „Štatút komisie obecného zastupiteľstva vo Vinodole na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce“. 
 
Uznesenie č.  10/01/11  
- OcZ schvaľuje „Štatút obce Vinodol“. 
 
Uznesenie č.  11/01/11  
- OcZ schvaľuje „VZN č.1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Vinodol“. 
 
Uznesenie č.  12/01/11  
- OcZ schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo 

Vinodole“. 
 
Uznesenie č.  13/01/11  

- OcZ schvaľuje plat starostu obce na základe § 4 Zákona č. 253/1994 Zb. O 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,20. Plat sa zaokrúhľuje na 
celé eurá nahor. 
 

Uznesenie č.  14/01/11  
- OcZ odkladá žiadosť o dotáciu pre Základnú školu a ukladá Finančnej 
komisii zistiť opodstatnenosť tejto žiadosti. 
 

 
 



Uznesenie č.  15/01/11  

- OcZ schvaľuje „Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Základnej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol podľa predloženého návrhu“ a 
„Protokol č.1/2011 o odovzdaní a prevzatí majetku obce“. 
 

Uznesenie č.  16/01/11  
- OcZ schvaľuje vydávanie obecných novín pod názvom „Vinodolské noviny“ 

ako občasník. 
 

Uznesenie č.  17/01/11  
- OcZ schvaľuje „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vinodole pre rok 
2011“. 
 
Uznesenie č.  18/01/11  
- OcZ prijíma „Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce Vinodol č.1/2011“. 
 
Uznesenie č.  19/01/11  
- OcZ schvaľuje bezplatný prenájom kultúrneho domu pre Klub vinodolských 

vinohradníkov z dôvodu konania V. ročníka Výstavy vín vo Vinodole v dňoch 
17.3.2011 a 1.4.2011 

 
Uznesenie č.  20/01/11 
- OcZ schvaľuje poslanca Petra Podhorského do rady Materskej školy vo 

Vinodole a ruší  doterajšie členstvo Romana Čulíka. 
 
Uznesenie č.  21/01/11  
- OcZ schvaľuje dotáciu pre Senior Klub - Vinodol v sume 500 € na základe 

ich žiadosti. 
 
- OcZ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

2.polrok 2010“ 
 
 
 
 
Vo Vinodole 28.1.2011 
 
 
                                                                                ...................................... 
                                                                                        Stanislav Melišek 
                                                                                            starosta obce 
 
 



 
 


