
                             Z Á P I S N I C A
            spísaná na  m i m o r i a d n o m  zasadnutí Obecného zastupiteľstva
                                         vo Vinodole dňa 3.4.2008



Prítomní poslanci :      7 ( viď.prezenčá listina)
Neprítomný poslanci:  2 (ospravedlnení)
Hlavný kontrolór :     JUDr. Cyril Benovič

K bodu 1.)
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p.
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ a hlavného kontrolóra   
s jednotlivými bodmi programu.

Program   m i m o r i a d n e h o zasadnutia:
1, Zahájenie, privítanie, oboznámenie s programom
2, Kontrola uznesenia
3, Zrušenie koncesnej listiny autobusu pre vnútroštátnu  nepravidelnú dopravu
4, Žiadosť klubu Vinodolských vinohradníkov o bezplatný prenájom kultúrneho 
domu
5, Rôzne
6, Návrh na uznesenie
7, Uznesenie
8, Záver

Zapisovateľ :  Ing. Emil Korpáš

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci:
p. Timotej Krajmer, p.Vladimír Juhás, p. Beňadik Melišek

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a  schválení nasledovní poslanci:
p. Peter Baráth
p. Ján Ondruš 

     



K bodu 2.)

Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu. 

K bodu 3.)

     Pán starosta predložil návrh na zrušenie koncesnej listiny autobusu pre 
vnútroštátnu nepravidelnú dopravu a vysvetlil, že autobus bude v prevádzke pre 
potreby obce.
Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

K bodu 4.)

    Pán Timotej Krajmer predložil návrh na bezplatný prenájom kultúrneho 
domu za účelom usporiadania verejnej výstavy vín.
Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

K bodu 5.)

Komentár z Rady zo dňa 13.3.2008
Pán starosta priebežne s poslancami rady p.Krajmerom, p. Baráthom a JUDr. 
Benovičom informoval OZ o nepravdivej informácii poslanca Špánika vo 
Vinodolskom kuriéri a na stránkach www.vinodol-otvorene.sk

Člen obecnej rady poslanec V. Špánik predložil návrh programu na 
doplnenie:

- doplnenie úloh pre hlavného  kontrolóra na prvý polrok 2008 podľa 
prílohy. Skutočnosť: nepredložil žiadne doplnenie ani prílohu. 

- Plán rekonštrukcii a  údržby objektov    
Skutočnosť: p. Špánik nepredložil žiadny plán (starosta obce informoval  
Radu o pripravovaných prácach na údržbe budov)

-   Organizačné zabezpečenie jarnej brigády
Skutočnosť : Rada odsúhlasila len termín jarnej brigády na 19.4.2008. 
Organizačné zabezpečenie bude prerokované 14.4.2008 na zasadnutí. 
Rady za prítomnosti ostatných poslancov

-    príprava VZN o verejnej súťaži
  Skutočnosť : na zasadnutí Rady p. Špánik nepredložil žiadny návrh ani sa 

nerokovalo na túto tému.
  -     Návrh na uznesenie k získaniu rybníka:

   Skutočnosť : p. Špánik nepredložil žiadny návrh na získanie rybníku.      
Rada  bola starostom obce oboznámená,  že prebieha ROEP pri ktorej si



občania  usporiadajú  tieto pozemky pri rybníku a až potom môže obec 
vstúpiť do  rokovania s vlastníkmi o odkúpenie pre obec. 

-   Zasadnutie Obecnej rady bolo prerušené a bude pokračovať 14.4.2008
Skutočnosť : Zasadnutie Obecnej rady bolo ukončené. Boli odsúhlasené 
ďalšie zasadnutia a to: 1, zasadnutie Obecnej rady  14.4.2008
                                     2,zasadnutie OZ – 18.4.2008
Zvuková nahrávka z mimoriadneho zastupiteľstva sa nachádza u poslanca 
p. Krajmera.

p. Baráth – na rade bolo vysvetlené ako je to so zrušením živnosti. Nikto 
nenavrhol ani neodsúhlasil autobus pre FC Vinodol za 1Sk.

p. Krajmer – pripomenul, že p. Špánik si overí tento spôsob prevádzky 
autobusu

p. starosta Melišek – zásady financovania prevádzky autobusu budú 
vypracované dodatočne.

JUDr. Benovič – oponoval návrh p. Špánika na prevod autobusu pre FC 
Vinodol. Na rade nebol takýto návrh.

p. Beňadik  Melišek predložil návrh na zakúpenie venca na pohreb pána 
Dekana Mons. Gálisa do výšky 1.500 Sk.
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne prijatý

p. Vladimír Juhás predložil návrh, aby cestovné na prepravu autobusom 
na pohreb z Vinodolu do Krušoviec hradila obec. 
Prítomnými poslancami bol tento návrh jednohlasne prijatý.

p. Juhás – pripomienka pre poslancov klubu 5 kvôli odmenám starostovi.

p. Krajmer – odmeny p. starostovi budú riešené na riadnom OZ

Ing. Korpáš – ako pokračujú práce na streche školy požiadal pána 
starostu informovať na riadnom OZ.

p. Kováčová – treba informovať občanov o konaní brigády

p. B.Melišek – treba informovať o zriaďovaní dobrovoľných hasičských 
zborov.



p. starosta – informoval, že sa pripravujú projekty financovania cez EÚ
                 - informoval o podanej žiadosť na Okresnú prokuratúru o
                   Výklade a stanovisku k voľbám hlavného kontrolóra v obci
                - informoval o upovedomení okresného prokurátora k podnetu 
p. Špánika, v ktorom okresný prokurátor konštatuje, že pri voľbe hlavného 
kontrolóra  JUDr. Beňoviča OZ neporušilo zákon. Podnet bez ďalších 
opatrení odložil.

K bodu 6.) 
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Timotej Krajmer     

Obecné zastupiteľstvo na svojom  mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 3.4.2008

A./ SCHVAĽUJE :

1./ OZ schvaľuje bezplatný nájom kultúrneho domu pre Klub Vinodolských 
vinohradníkov na dňa 11.4.2008
2./ OZ schvaľuje  sumu 1.500,-Sk  na zakúpenie venca z príležitosti pohrebu
Pána dekana Mons. Jána Gálisa.
3./ OZ schvaľuje uhradenie nákladov na dopravu na pohreb  pána dekana 
Mons. Jána Gálisa na trasu  z Vinodolu do Krušoviec.

B./ RUŠÍ :
1, OZ ruší koncesnú listinu na vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú dopravu

C./ BERIE NA VEDOMIE:

1./ OZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia rady zo dňa 13.3.2008
2./ OZ berie na vedome informáciu starostu obce o podaní žiadosti na okresnú 
prokuratúru zo dňa 10.1.2008 o výklade a stanovisku k voľbe hlavného 
kontrolóra JUDr. Cyrila Benoviča
3./ OZ berie na vedomie o „Upovedomení“ okresného prokurátora k podnetu p. 
Špánika v ktorom podnet pre porušenie zákona odkladá.
4,/ OZ berie na vedomie návrh p. Kováčovej o verejnej brigáde prerokovať na 
Obecnej rade 14.4.2008

K bodu 7.)
   Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili.



K bodu 8.)
     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 Baráth Peter
pán Ondruš Ján


