
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  20. zasadnutí  Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 17.4.2009 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :      7 ( viď.prezenčná listina) 
Neprítomní poslanci:  2 (ospravedlnení) 
Hlavný kontrolór::      JUDr. Benovič Cyril 
      
Zapisovateľ : Peter Baráth 
Návrhová komisia: Timotej Krajmer, Beňadik Melišek, Roman Čulík 
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Ing. Emil Korpáš 
 
 20.riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. 
Stanislav Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu :  
 
Program obecného zastupiteľstva: 
 
 1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, Odkúpenie projektovej dokumentácie Vodárenskej spoločnosti 
 4, Vyhotovenie miestneho rozhlasu v obci 
 5, Úprava smetiska 
 6, Oboznámenie o multifunkčnom ihrisku 
 7, Oboznámenie o asfaltovom ihrisku 
 8, Odsúhlasenie poslanca do Rady školy 
 9, Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008. 
10, Oboznámenie o odsúhlasení projektu z nadácie PONTIS (6.638,-EUR) 
11, Zvolať verejné zhromaždenie občanov k zrušeniu pomenovania Horného 
a Dolného Vinodolu. 
12, Informatívna správa o ROEPe 
13, Schválenie druhého sobášiaceho 
Pán Špánik doplnil program o body 
14, Zásady hospodárenia s majetkom obce 
15, Zrušenie uznesenia o schválenom rokovacom poriadku 
16, Schválenie rokovacieho poriadku 
17, Rôzne 
18, Návrh na uznesenie 
19, Záver 
 
 
K bodu 2.) 
Kontrola uznesenia – JUDr. Cyril Benovič  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ k prejednaniu. 
 
 
 



K bodu 3.) 
 
     V tomto bode pán starosta predložil návrh na odkúpenie projektovej 
dokumentácie obce od Vodárenskej spoločnosti Nitra v cene 1.859,-EUR – 
kanalizácia obce. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili tento návrh. 
    
K bodu 4) 
 
     Pán starosta informoval o vyhotovení miestneho rozhlasu v obci. 
Pán Špánik spochybnil výberové konanie o zhotovení miestneho rozhlasu – 
porušenie VZN č. 4/2008. 
Starosta obce oboznámil prítomných, že na porade poslancov dňa 17.3.2009 
predložil poslancom tri ponuky na vyhotovenie bezdrôtového rozhlasu Všetci sa 
vyjadrili za najnižšiu ponuku pre JD-Rozhlas. Neboli prítomní poslanci p. 
Špánik, p. Kováčová a p. Melišek. Ďalej starosta obci informoval, že dňa 
6.4.2009 podpísal zmluvu s JD-Rozhlasy, ktorá dala najnižšiu ponuku 26.034,-
EUR, t.č. je rozhlas hotový a 14 dní bude v skúšobnej prevádzke.  
VZN č. 4/2008 o postupe verejného obstarávateľa podal Hlavný kontrolór na 
Okresnú prokuratúru v Nitre, lebo nie je v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.  
 Ďalej pán starosta prehlásil, že ak je VZN č.4/2008 v poriadku, tak sa verejne 
ospravedlní v novom obecnom rozhlase p. Špánikovi, ale ak nie je poriadku, tak 
sa p. Špánik ospravedlní starostovi obce na jeho stránke a v jeho novinách.  
Pán Špánik prehlásil, že je rád, že je rozhlas vyhotovený. 
p. Korpáš sa spýtal aká bola cena vyhotovenia rozhlasu a pán starosta mu 
odpovedal, že cena je 26.034,-EUR. 
 
     
K bodu 5.) 
 
    V tomto bode pán starosta Melišek informoval, že rozpočet na úpravu 
smetiska je schválený v sume 6.638,-EUR , ktoré sa použijú na úpravu 
a zavezenie zeminou. 
Pán starosta dal návrh na prenájom pôdy v spomínanej lokalite-smetisko. 
Návrh na prenájom smetiska: 
Doba prenájmu 20 rokov 
Cena prenájmu 33,19 EUR/ za 1 ha/ ročne 
Podmienky prenájmu: Nájomca zrekultivuje smetisko  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 



Za :5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú tento návrh. 
  
K bodu 6.) 
 
  Pán starosta Melišek podal žiadosť na Vládu SR o dotáciu 39.833,-EUR na 
vyhotovenie multifunkčného ihriska, ktoré by sa robilo na podklade antukového 
ihriska. Obec by neplatila ani euro. 
 
K bodu 7.) 
 
V tomto bode pán starosta oboznámil, že sa začnú realizačné práce na 
asfaltovom ihrisku a to mantinely a oplotenie. 
 
K bodu 8.) 
 
Pán starosta v tomto bode predložil návrh na schválenie jedného poslanca do 
Rady školy. Poslanci hlasovali za Ing. Emila Korpáša nasledovne: 
Za: 6 
 Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili tento návrh. 
 
 
K bodu 9.) 
 
JUDr. Cyril Benovič, hlavný kontrolór obce v tomto bode predniesol správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2008. 
 p. Špánik konštatoval, že je to klasická správa a je spokojný. 
p. starosta pripomenul, že to nie je správa z kontroly, ale kontrolnej činnosti za 
rok 2008. 
 
K bodu 10.)  
 
Starosta obce oboznámil prítomných, že PhDr.  Miriam Hlinková vypracovala 
projekt pre nadáciu Pontis pre riešenie ihriska a okolia, lavičky, stromčeky. 
Projekt prešiel a obec dostala dotáciu 6.638,- EUR. 
 
 
 
  



K bodu 11.) 
 
V tomto bode starosta obce predložil návrh zvolať verejné zhromaždenie 
občanov k zrušeniu pomenovania častí obce Horný a Dolný Vinodol. Termín 
zhromaždenia navrhol  na deň 7.5.2009 o 19.00 hod. 
Toto by bolo zapracované v evidencii obyvateľstva spolu s pomenovaní ulíc po 
volebnom moratóriu. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
 Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prítomnými poslancami bol tento návrh prijatý. 
 
K bodu 12.) 
 
Starosta obce informoval o prácach na ROEPe v obci. Tieto by mali byť 
spracovateľom ukončené v Dolnom Vinodole do konca mája a v Hornom 
Vinodole do konca júna. Potom bude vyhlásené stretnutie občanov zo 
spracovateľom. 
 
 
K bodu 13.) 
 
Body 13, 14, 15, 16 boli stiahnuté z rokovania OZ. Na návrh poslanca Špánika 
obecné zastupiteľstvo ukladá Hlavnému kontrolórovi zaujať stanovisko 
k rokovaciemu poriadku. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 1   
Prítomnými poslancami bol tento návrh schválený. 
OZ ukladá Hlavnému kontrolórovi vypracovať vyjadrenie k predloženým 
zásadám hospodárenia. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili tento návrh. 
  
 
 
K bodu 17.) 
 
Rôzne: 
p. Špánik – prečítal vyjadrenie zväzu hlavných kontrolórov – stanovisko 
p. Čulík – kosenie verejnej zelene, cintorínov 



p. Krajmer – demontáž starého verejného rozhlasu, drôty by sa mu hodili do 
vinohradu 
starosta obce – odpovedal, že po 14.dňoch skúšobnej doby si ich môže 
demontovať. 
p. Špánik -  nesúhlasil, lebo je to obecný majetok. 
p. Špánik  -spýtal sa kedy bude vyhlásený termín brigády 
                - nachádzajú sa smeti oproti JEDNOTY v Dolnom Vinodole a smeti sú 
aj na hrádzi. 
Ing. Korpáš – odovzdal doplnok do zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 6.2.2009 
a 18.2.2009. Doplnok  zápisnice obsahuje 2 strany.  
p. Nemeš – volebná miestnosť aby nebola na poschodí 
Pán starosta odpovedal, že ak bude v deň konania volieb voľný kultúrny dom, 
volebná miestnosť môže byť aj tam. 
JUDr. Benovič – skládky odpadu – komisia verejného poriadku.                  
Na otázky odpovedal starosta obce. 
 
K bodu 18.) 
Návrh na uznesenie: 
 
 
A./ SCHVAĽUJE : 
 
1./ OZ schvaľuje odkúpenie projektovej dokumentácie na odkanalizovanie obce 
Vinodol od Vodárenskej spoločnosti Nitra.. 
 
 
2./ OZ schvaľuje nájom smetiska v sume 33.19, - EUR za 1 ha/ročne 
prípadnému záujemcovi na dobu 20 rokov v katastrálnom území Dolný Vinodol  
- smetisko s tým, že zrekultivuje smetisko . Termín do 1.9.2009. 
 
3./ OZ schvaľuje poslanca Ing. Emila Korpáša do Rady školy. 
 
 
B./ BERIE NA VEDOMIE : 
 
1./ OZ berie na vedomie vyhotovenie bezdrôtového rozhlasu. OZ bude pán 
starosta informovať písomnou správou na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  
 
2./ OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 
2008. 
 
3./ OZ berie na vedomie oboznámenie o odsúhlasenom projekte nadácie 
PONTIS v sume 6.638,-EUR. 



 
4./ OZ berie na vedomie informáciu o ROEP-e. 
 
5./ OZ berie na vedomie informatívnu správu o prácach na vyhotovení 
mantinelov na asfaltovom ihrisku. 
 
6./ OZ berie na vedomie oboznámenie o žiadosti na multifunkčné ihrisko.  
 
 
 C./ ZVOLÁVA: 
 
1./ OZ zvoláva verejné zhromaždenie na deň  7.5.2009 o 19.00 hod. o zrušení 
pomenovania Horný a Dolný Vinodol. 
 
 
D./ UKLADÁ: 
 
1./ OZ ukladá hlavnému kontrolórovi vyjadrenie sa na najbližšej porade 
poslancov k predloženému rokovaciemu poriadku. 
2./ OZ ukladá hlavnému kontrolórovi vyjadrenie sa k zásadám hospodárenia 
s majetkom obce. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh uznesenia jednohlasne schválili. 
 
K bodu 19.) 
 
     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 Ján Ondruš  
 
 
 


