
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  22. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 17.09.2008 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :      7 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomný         :       2 – ospravedlnení 
Hosť:                 :      Okresný prokurátor Mgr. Bezák      
 
      
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová 
Návrhová komisia: p. Timotej Krajmer, p. Vladimír Špánik, Ing. Emil Korpáš 
Overovatelia zápisnice: p. Ján Ondruš, p. Terézia Kováčová 
 
 22. 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, Prejednanie protestu okresného prokurátora k odvolaniu hlavného 
kontrolóra, ktorého dňa 30.04.2009 odvolali poslanci Klubu 5 
 4, Upozornenie okresného prokurátora proti vyhlásenej voľbe hlavného 
kontrolóra zo dňa 16.06.2009 
 5, Zrušenie uznesenia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra č. 
2,3,4,5,6,9/06/09 
 6, Schválenie VZN č. 2/2009 o pamätihodnostiach obce Vinodol 
 7, Schválenie VZN č. 3/2009 o poskytnutí dotácií 
 8, Prenájom osobných motorových vozidiel Škoda Felícia 
 9, Žiadosť o finančnú výpomoc pri pohrebe dieťaťa p. Eleny Vlasákovej 
10, Žiadosť o pôžičku p. Tibora  Lakatoša 
11, Žiadosť OZ Čin- Čin o používanie obecného erbu 
12, Vyradenie obecného autobusu z prevádzky  
13, Rôzne 
14, Uznesenie 
15, Záver 
 
Pán Vladimír Špánik dal návrh na vyradenie z programu bod 6 – Schválenie 
VZN č. 2/2009 o pamätihodnostiach obce Vinodol a bod 7 – Schválenie VZN č. 
3/2009 o poskytnutí dotácií.  A doplniť ich v bode 6. Sťažnosti občanov.  
Ako dôvod uviedol, že neboli vyvesené na úradnej tabuli pri Pohostinstve pod 
Brezami. 
 
 
 
 
Poslanci OZ hlasovali za návrh programu p. Špánika nasledovne:  



Za: 5 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
Pán starosta Stanislav Melišek namietal, že VZN boli vyvesené 2 mesiace na 
úradnej tabuli  v budove OcÚ a že všetci poslanci dostali navrhnuté VZN dňa 
17.8.2009 pred mimoriadnym zasadnutím OZ. Tiež sa spýtal p. Špánika prečo to 
nevyvesil, keď kľúče od úradnej tabuli má len on?  Ďalej p. starosta pripomenul, 
že VZN musí byť vyvesené na úradnej tabuli podľa zákona č. 369/90 Zb a nie na 
úradných tabuliach.  
 
 

K bodu 2.) 
 
     Kontrolu uznesenia predniesol starosta obce p. Stanislav Melišek, kde 
konštatoval, splnenie uznesenia z minulého zastupiteľstva. 
 
 
  K bodu 3.)  
 
    Starosta obce privítal okresného prokurátora Mgr. Bezáka a prečítal protest 
okresného prokurátora k odvolaniu hlavného kontrolóra zo dňa 30.4.2009, 
v ktorom okresný prokurátor konštatuje, porušenie zákona pri odvolaní 
hlavného kontrolóra.  
K protestu sa vyjadril aj okresný prokurátor Mgr. Bezák, ktorý uviedol, že ak to 
nebude OZ akceptovať a nezruší uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra bude 
to musieť podať na súd. Tiež spomenul, že  p. Špánik bol na Okresnej 
prokuratúre aj so zápisnicou z NKÚ, ale okresný prokurátor nie je kompetentný 
skúmať plnenie povinností hlavného kontrolóra.   
 
Prítomní poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia A/1  z 30.4.2009 nasledovne: 
 
Za :2 (p.Ondruš,p. Baráth) 
Proti: 5 (p.Špánik, p. Melišek, p. Kováčová, p. Krajmer, Ing. Korpáš ) 
Zdržal: 0  
Uznesenie č. 17/09/09 – Obecné zastupiteľstvo prejednalo Protest okresného 
prokurátora a protestu nevyhovelo, lebo uznesenie č. A/1 z 30.4.2009 nezrušilo. 
 
 
                                                                                               ............................. 
                                                                                                 Stanislav Melišek 
 
 
 



  
K bodu 4.) 
 
    V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek prečítal upozornenie 
okresného prokurátora k vyhlásenej voľbe hlavného kontrolóra zo dňa 
16.6.2009, ktorú schválili poslanci Klubu 5 na mimoriadnom zasadnutí OZ. 
Okresný prokurátor Mgr. Bezák sa vyjadril, že nemôže byť vyhlásená voľba 
nového hlavného kontrolóra, keď starého hlavného kontrolóra odvolalo OZ-
porušenie zákona č. 369/90 Zb. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 
Za :7 
Proti:0 
Zdržal: 0  
 
Uznesenie č. 18/09/09 – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie 
okresného prokurátora a vyhovuje upozorneniu okresného prokurátora.   
 
 
 
                                                                                           ............................... 
                                                                                                Stanislav Melišek      
 
                
K bodu 5.) 
 
   Zástupca starostu obce p. Peter Baráth prečítal návrh na zrušenie uznesenia č. 
2,3,4,5,6,9/06/09 týkajúcich sa voľby hlavného kontrolóra. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za – 7 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 19/09/09 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší uznesenie č. 
2,3,4,5,6,9/06/09 zo dňa 16.6.2009  
 
                                                   
                                                                                         ............................. 
                                                                                          Stanislav Melišek 
 
 



 
 
K bodu 11.) 
    
V tomto bode  p. Peter Baráth prečítal žiadosť občianskeho združenia ČIN-ČIN 
o používaní obecného erbu. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 20/09/09 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 
používanie obecného erbu pre Občianske združenie ČIN-ČIN. 
 
 
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 
 
 
K bodu 6.) 
 
    Pán Špánik v tomto bode informoval o sťažnosti občanov p. Biharyovej a p. 
Šimonovej proti stavbe garáže  ich susedov, ktorá je cca 1 m od rodinného domu 
po nebohej p. Šimonovej.  
Pani Šimonová sa vyjadrila, že sa s tým nič nerobí,  že pokračujú v stavbe, že 
tam majú postavený rebrík.  
Starosta obce odpovedal, že samotná stavba garáže podľa stavebného zákona 
nepotrebuje stavebné  povolenie, ale len ohlasovaciu povinnosť na drobnú 
stavbu. Táto má viac ako 30 m 2 , preto je potrebné Dodatočné stavebné 
povolenie. Vzhľadom k tomu, že si stavebníci nepodali žiadosť na stavebné 
povolenie (nemajú vysporiadaný pozemok pod stavbou). Stavebný úrad 
pozastavil túto stavbu a nariadil nepokračovať v stavbe. Tiež starosta obce 
navrhol sťažovateľkám, že ich rodinný dom na druhý deň od nich odkúpi za 
sumu 900.000,-Sk za ktoré to ponúkali. Ale nemôže to odkúpiť, lebo ani oni 
nemajú vysporiadaný pozemok  pri rodinnom dome. Tiež oboznámil prítomných, 
že montážnu jamu v garáži nemajú, že podlaha je zabetónovaná. 
 
Sťažnosť občanov Kozárových a Kulháňových proti nočnému kľudu v susednom 
pohostinstve TREND. 
p. Kozárová sa vyjadrila, že je to bufet a treba im dať otváraciu dobu do 22 00 

hod. 



p. Špánik sa vyjadril, že to je bufet a treba sa riadiť VZN o podnikaní, že to bolo 
zmenené.  
p. Kulháňová – každý večer je tam krik, bijú sa tam, nemôžu spávať. 
p. Kováčová – chodí z poobedňajšej zmeny a je tam hluk. Treba s tým niečo 
robiť.  
Starosta obce p. Stanislav Melišek povedal, že upozorní majiteľku p. 
Krajmerovú a že mu môžu v ktorúkoľvek hodinu zavolať. Je ochotný tam prísť 
a overiť si to. Doteraz mu len p. Bozáňová bola v poobedňajších hodinách 
oznámiť túto skutočnosť. Ešte v ten večer tam bol na kontrole a nebolo tam 
rušenie nočného kľudu, ale tiež súhlasí, aby sa upravilo VZN o podnikaní 
a upravila sa zatváracia doba na 22 00 hod. , ale pre všetky pohostinstvá. Aj u p. 
Špánikovej je otvorené do 03 00  hod, bežné bitky, policajti riešia tento problém. 
Ale podľa p. Špánika ona má zatvorené a už neprevádzkuje. Dal za príklad p. 
Penzeša, že sa tam dodržuje zatváracia doba a bude to potrebné dodržiavať 
a u ostatných aj  za cenu pokút.  
 
 
 
K bodu 8.)  
 
   Starosta obce p. Stanislav Melišek predložil návrh na prenájom osobných 
motorových vozidiel Škoda Felícia pre FC Vinodol na potreby futbalových 
zápasov. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 21/09/09 OZ vo Vinodole schvaľuje prenájom osobných 
motorových vozidiel Škoda Felícia pre FC Vinodol za účelom prepravy na 
futbalové zápasy. Pohonné hmoty si bude hradiť prenajímateľ. 
 
 
                                                                              .............................. 
                                                                              Stanislav Melišek  
 
K bodu 9.)  
 
V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek predložil žiadosť o pomoc pri 
pochovaní dieťaťa p. Vlasákovej v sume 320,-EUR. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 7 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 22/09/09 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návratnú 
finančnú výpomoc v sume 320,-EUR pri pohrebe dieťaťa Eleny Vlasákovej, 
ktorú bude splácať po 20,-EUR mesačne. 
 
                                                                                             ........................... 
                                                                                                Stanislav Melišek  
 
 
                        
K bodu 10.) 
 
     Pán starosta Stanislav Melišek prečítal žiadosť p. Tibora Lakatoša 
o sociálnu výpomoc pri exekučnom konaní. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 0 
Proti: 7 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 23/09/09 OZ vo Vinodole neschvaľuje pôžičku p. Tiborovi 
Lakatošovi.  
 
 
                                                                                     ............................... 
                                                                                      Stanislav Melišek 
 
K bodu 12.) 
 
     V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek predložil návrh na 
vyradenie obecného autobusu. Ako dôvod uviedol, že pri oprave podlahy pre 
ktorú neprišiel cez STK sa ukázali aj iné chyby.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 24/09/09 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje vyradenie 
autobusu Karosa z prevádzky s následnou likvidáciou.  
 



 
                                                                                              .......................... 
                                                                                               Stanislav Melišek 
 
K bodu 13.) 
 
Rôzne: 
p. Špánik nedostal kompletnú informáciu, čo sa týka dohôd o vykonaní práce 
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k  informáciách. 
 
Starosta obce: 6.000,-Sk bolo preto, že viac sa nemohlo dávať. To bola 
maximálna suma. Pred dvomi rokmi poslancom povedal, že jeho odmeny boli aj 
zato, že jeho syn, jeho zať chodili zdarma opravovať VO, rozhlas, kosiť atď.  
Tiež vyzval poslancov, aby prišli a zobrali kosačku za 390.000,-Sk a pomohli 
pokosiť v obci. Našiel sa len jeden p. Čulík. Tiež podotkol, že pán Špánik vo 
svojich novinách napísal viac odmien ako v skutočnosti bolo. (vraj sa pomýlil) 
So zverejnením mien by museli súhlasiť dotknuté osoby. Na záver p. starosta 
povedal, že p. Špánik odmietol vyplatiť poplatok za prefotenie dohôd. Podľa 
neho nemáme schválené ako to má byť platené. 
Pán starosta mu odpovedal, že máme odsúhlasené, koľko sa platí za kopírovanie 
jednej strany. Asi bude musieť od p. Špánika tieto vymáhať cez exekútora.  
 
p. Penzešová – informovala o zájazde do Fatimy. Nie 10(ako to bolo 
v novinách), ale 15 dôchodcov sa zúčastnilo na výlete.  Možnosť mal každý 
a bolo by to lacnejšie. Účastníci majú krásne zážitky. Spýtala sa, že čo má pán 
Špánik proti dôchodcom?  
                        - ďalej pre sociálnu komisiu, že je tam problém s Rómami, je ich 
veľa, nadávajú starším ľuďom. 
p. Špánik – zájazd sa nemal robiť z tej rozpočtovej položky. 
p. starosta – peniaze na zájazd boli len z tej rozpočtovej položky. Odpovedal 
pani Penzešovej, že pán Špánik nemá nič proti dôchodcom, ale len proti nemu. 
p. Melišková – Všetci občania pracovali brigádnicky na Pohostinstve a teraz má 
pocit, že sa ubližuje dôchodcom. 
p. Nemeš – o dôchodcoch, že aj on robil zájazd do Lurdov, prečo sa nedohodli 
dôchodci, prečo to robil starosta? Uviedol, že finančné prostriedky na zájazd 
boli neefektívne. Vrátil sa k sťažnostiam občanov, že aj on býval pri krčme, 
pozná rušenie nočného kľudu. Navrhoval kamerový systém pri Krajmerovej. 
p. starosta sa spýtal p. Nemeša, koľko malo členov OZ Zoulus minulý rok? 
Spýtal sa či 16? A či si p. Nemeš myslí, že 50.000,-Sk pre 16 ľudí (dotácia 
z obce), ktorej stále nevie ako sa minuli je lepšia ako 84.000,-Sk  pre 28 
občanov, ktorí navštívili pútnické miesto Lurdy, Fatimu a Santiago do 
Compostela? Tiež mu navrhol, aby ďalej písal básničky čo mu ide lepšie ako 
niekoho poúčať zo stavebného zákona. 



p. Penzeš_ hovoril o Rómoch v obci, o psoch. Zamknutá brána na kostole 
s reťazou. 
p. starosta – zamknúť bránu navrhol p. Dekanovi, aby tadiaľ nechodili ani 
Rómovia, ale ani nerómovia. V sobotu bude odchyt túlavých psov po obci. 
p. starosta informoval, že nám prešil projekt z Eurofondov na rekonštrukciu ZŠ 
a telocvični v sume 469.393,85 EUR. 
Bol nám odsúhlasený nenávratný finančný príspevok v sume 13.433.911,-Sk. Na 
projekte pracovali 6 mesiacov starosta obce p. Stanislav Melišek  a PhDr. 
Miriam Hlinková. 
Ďalej informoval, že cez Združenie Dolná Nitra OZ (Leader) dostane obec 
Vinodol sumu 132.776,-EUR (400.000,-Sk), ktoré budú použité na rekonštrukciu 
Domu smútku, mosta, verejných priestranstiev.  
p. Kováčová – informovala, že nesvieti svetlo pri Mariánovi Penzešovi 
p. B. Melišek – informoval, že je zvalená značka Vinodol 
JUDr. Benovič  pripomenul poslancom OZ z klubu 5 sľub poslancov. Sľubujem 
na svoju česť, že sa budem riadiť zákonmi SR.. Pýtal sa na ich česť, keď už 5 
alebo 6 krát musel okresný prokurátor navrhnúť protest, alebo upozornenie 
zrušiť ich prijaté uznesenia, ktoré schválili protizákonne.  
 
K bodu 14.) 
     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:  
pani Terézia Kováčová 
pán Ondruš Ján  
 
 
 
 



 
                
 
 
 
 
 
 


