
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  27. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 1.7.2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      7 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný         :       2 – ospravedlnení 
 
      
Zapisovateľ : p. Peter Baráth  
Návrhová komisia: p.Krajmer, p. Kováčová, p. Juhás 
Overovatelia zápisnice: Ing. Korpáš, p. Ondruš 
 
 27. riadne 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, VZN č. 2/2010 o Verejnom obstarávaní obce Vinodol 
 4, Informácia o povodni v obci 
 5, Žiadosť FIT CLUB Vinodol o bezplatný prenájom  priestorov a pridelenie 
dotácie 
 6, Správa z auditu za rok 2009 
 7, Informácia o podaní opakovaného projektu na Rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v obci Vinodol 
 8, Plnenie rozpočtu k 31.3.2010 
 9, Informácia o pripravovanej akcii „Vitaj leto 2010“ 
10,Informácia Ponitrianskeho združenia obcí pre Separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi o podanom projekte na Ministerstve životného prostredia  
11,Informácia o odchyte psov  
12,Žiadosť FC TJ Vinodol o navýšení rozpočtu  
13, Informácia o dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
14, Rôzne 
15, Uznesenie 
16, Záver 
Pán Vladimír Špánik dal návrh na vyradenie z programu bod 3 –VZN č. 2/2010 
o Verejnom obstarávaní obce Vinodol, lebo nebolo vyvesené na druhej 
informačnej tabuli v obci,  bod 4 – Informácia o povodni v obci, lebo u nás 
nebola povodeň. A bod a bod 3 nahradil – Informácia o stave účtov na OcÚ. 
Ďalej vyradenie bodu 7 – Informácia o podaní opakovaného projektu na 
Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Vinodol, lebo poslanci nevedeli o 
projekte. 
Návrh programu p. Špánika: 
Program:  
1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 



 3, Informácia o stave účtov na OcÚ. 
 4, Žiadosť FIT CLUB Vinodol o bezplatný prenájom  priestorov a pridelenie 
dotácie 
 5, Správa z auditu za rok 2009 
 6, Plnenie rozpočtu k 31.3.2010 
 7, Informácia o pripravovanej akcii „Vitaj leto 2010“ 
 8 ,Informácia Ponitrianskeho združenia obcí pre Separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi o podanom projekte na Ministerstve životného prostredia  
 9, Informácia o odchyte psov  
10, Žiadosť FC TJ Vinodol o navýšení rozpočtu  
11, Informácia o dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
12, Rôzne 
13, Uznesenie 
14, Záver 
Pred hlasovaním o  programe prišla p. Kováčová. 
 
Poslanci hlasovali za program  starostu nasledovne: 
 Za : 3 
Proti: 4 
Zdržal sa: 0 
 
Poslanci OZ hlasovali za návrh programu p. Špánika nasledovne:  
Za: 4 
Proti: 3 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu 2.) 
 
     Kontrolu uznesenia prečítal starosta obce p. Stanislav Melišek. 
Pripomienku mal  Ing. Korpáš, ktorý tvrdil , že starosta obce povedal, že na  
dom smútku budú použité peniaze z ROEPu. Bolo mu vysvetlené, že nie 
z ROEPu, ale z Rezervného fondu. 
 
  K bodu 3.)  
 
    Starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal zostatok na účtoch obce 
k 30.6.2010: 
Rezervný fond : 118.363,33 EUR 
Bežný účet: 67.581,34 Eur 
Účet FNM: 19.595,03 EUR 
Terminovaný účet 140.542,11 Eur 
 



Uznesenie č. 53/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

stavy účtov obce Vinodol k 30.06.2010. 

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

                                                                                  Stanislav Melišek                             
K bodu 4.) 
 
    V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal žiadosť FIT CLUB 
Vinodol o bezplatnom prenájme na 10 rokov a žiadosť o dotáciu 400,-EUR na 
rekonštrukciu priestorov, bývalej Hasičskej zbrojnice.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 
Za :7 
Proti:0 
Zdržal: 0  
 
Uznesenie č. 54/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

prenájom priestovov bývalej hasičskej zbrojnice pre FIT CLUB na 10 rokov. 

Oprava priestorov bude hradená z položky opravy budov v maximálnej sume 

400,-EUR. 

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

                                                                                             Stanislav Melišek                   
K bodu 5.) 
 
   Pán starosta prečítal správu z auditu za r. 2009. 
p.Špánik sa spýtal koľkokrát robila audit audítorka u nás. Odpovedal p. starosta 
Stanislav Melišek a p. Ďuranová, že prvý krát. 
  
Uznesenie č. 55/07/10 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

správu auditu za rok 2009. 
                                                  
                                                                                         ............................. 

                                                                                          Stanislav Melišek 
K bodu 6.) 
    
V tomto bode  starosta obce p. Stanislav Melišek  informoval o plnení rozpočtu 
k 31.3.2010. 
 
Uznesenie  č. 56/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o plnení rozpočtu.  

 

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

                                                                                       Stanislav Melišek 
 



 
K bodu 7.) 
 
    Pán starosta obce Stanislav Melišek predložil program II. Ročníka letného 
festivalu 2010 „Vitaj Leto“ s termínom 10.7.2010 so začiatkom o 15 00hod..  na 
miestnom futbalovom ihrisku a zároveň pozval všetkých prítomných na tento 
festival. 
 
Uznesenie  č. 57/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej akcii „ VITAJ LETO 2010“.  

 

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

                                                                                       Stanislav Melišek 
 
Po tejto informácii p. Špánik opustil Obecné zastupiteľstvo o 1845 hod. 
 
K bodu 8.) 
 
 V tomto bode p. starosta obce  prečítal Informáciu Ponitrianskeho združenia 
obcí pre Separovaný zber a nakladanie s odpadmi o podanom projekte na 
Ministerstve životného prostredia.  
Oboznámil prítomných , že z tohto dôvodu sme nemohli podať projekt za obec, 
lebo by boli vyradené obidva projekty. 
 
Uznesenie  č. 58/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu Ponitrianskeho združenia o separovanom zbere a nakladaní 

s odpadmi. 

  

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

                                                                                       Stanislav Melišek 

 

 

 
K bodu 9.) 
Pán starosta obce Stanislav Melišek informoval o odchyte psov – bolo 
odchytených 19 psov. Pán Pénzeš upozornil, že ešte  u p. Stojku sú dvaja. 
 
Uznesenie  č. 59/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o odchyte psov v obci. 

  

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

                                                                                       Stanislav Melišek 

 



 
K bodu 10.) 
 
V tomto bode p. starosta obce Stanislav Melišek informoval o dotácii z NSK kde 
boli 2 projekty z obci, ktoré prešli. Obec obdržala 200,-EUR – kultúra 
                                                                  250,- EUR – šport. 
Tiež informoval, že podali projekt aj OZ ČIN-ČIN a TJ FC Vinodol, ktorý 
dostali po 200,-EUR. 
 
 Uznesenie  č. 60/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie informáciu 

o dotácii NSK.  

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

                                                                                       Stanislav Melišek 

 
  
K bodu 11.) 
 
Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode prečítal žiadosť TJ FC 
Vinodol  o mimoriadne navýšenie rozpočtu. Spodnou vodou v šatniach boli 
poškodené elektrické zariadenia v priestoroch TJ na ihrisku. Jedná sa 
o elektrické bojleri, elektrické čerpadlá a chladničky. 
Prítomní poslanci hlasovali za tento návrh nasledovne: 
Za: 5 
Zdržal sa: 1 
 
Uznesenie  č. 61/07/10 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

mimoriadne navýšenie rozpočtu pre TJ FC Vinodol v sume 1200,-EUR 

z dôvodu zatopenia pivnice a poškodenia zariadenia.  

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

                                                                                       Stanislav Melišek 

 
K bodu 12.)  
Rôzne: 
p. starosta obce Stanislav Melišek informoval o reprezentácii obce  FS 
Sílešánek, ktorí sa zúčastnili na Dyčke, Hodruša-Hámroch, v Galante a v Nitre. 
Starosta im poďakoval za ich činnosť. 
PhDr. Miriam Hlinková prečítala uznesenie, kde OZ schválilo podanie projektu 
na VO. 
p. starosta informoval, že elektrické vedenie v škole je po rekonštrukcii. 
p. starosta sa spýtal p. Kováčovej, že prečo hlasovala za program, ktorý navrhol 
p. Špánik, keď nevedela čo navrhol, lebo nebola prítomná. 



Ďalej oboznámil občanov o prácach pri povodni, o ukladaní vriec na hrádzach. 
Informácie dostávali občania každú hodinu miestnym rozhlasom. Poďakoval 
všetkým, ktorí sa zúčastnili na protipovodňových prácach. 
p. Juhás – susedia Rómovia majú neobrobenú zazelinenú záhradu. 
Ing. Korpáš mal pripomienku na list starostu, ktorý rozposlal obyvateľom obce. 
Pani Janíková mala pripomienku k obecnému rozhlasu nie je dobre rozumieť pri  
hlásení rozhlasu. 
p. Kováčová – občania sa sťažujú na rozhlas. 
Pán starosta obce Stanislav Melišek  oboznámil prítomných , že Krajský súd 
zrušil uznesenie č. A/1 – odvolanie hlavného kontrolóra zo dňa 30.4.2009, 
ktorého odvolali poslanci klubu 5. Uznesenie nadobudne právoplatnosť 15 
dňom. 
1.4.2010 novela zákona o Obecnom zriadení – odmeňovanie poslancov – 
odsúhlasiť zásady odmeňovania poslancov. Pokiaľ neboli odsúhlasené zásady 
odmeňovania poslancov nemajú právo na odmenu. 
 
K bodu 13.) 
     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:  
Ing. Emil Korpáš 
pán Ondruš Ján  
 


