
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  7. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 14.12.2011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :  9 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomní         :   0 
Hlavný kontrolór:  JUDr. Cyril Benovič 
  
Začiatok:18.00 hod.     
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  
Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p. Peter Straňák, p. Peter Podhorský 
Overovatelia zápisnice:  p. Marek Melišek,  Ing. Michal Kozár 
 
 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  poslanec p. Vladimír 
Špánik, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi programu: 
  
Program: 
1, Zahájenie 
2, Kontrola uznesenia 
3, Schválenie VZN o č. 4/2011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
4, Schválenie VZN č.3/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
obce Vinodol 
5, Rozpočtové opatrenia v rozpočte obce Vinodol č. 4/2011 
6, Návrh o zrušenie uznesenia o periodickej tlači 
7, Príkaz starostu obce o slobodnom prístupe k informáciách podľa zák. 
211/2000 
8, Smernica starostu obce o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám poskytovaných obecným úradom vo Vinodole. 
9,  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
10, Schválenie rozpočtu na roky 2012/2014 
11, Interpelácie 
12, Rôzne 
13, Návrh na uznesenie 
14, Záver 
 
Prítomní poslanci OZ hlasovali za návrh programu nasledovne:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
K bodu 2.) 
 
    JUDr. Cyril Benovič v tomto bode prečítal kontrolu uznesenia. 
Pripomienky: 
Ing. Kozár a Ing. Bulla sa pýtali na základe akého kalkulačného vzorca bola 
vyrátaná suma pre výpočet stravnej jednotky. 



JUDr. Benovič odpovedal, že kalkulačný vzorec majú rozpísaný v správe 
o kontrole hlavného kontrolóra. PhDr. Hlinková odpovedala, že strava 
a kalkulácia je počítaná podľa riadnej normovej jednotky určenej pre 
stravovacie zariadenia.    
 
 
K bodu 3.)  
 
p. poslanec Špánik v tomto bode predložil na schválenie VZN č. 4/2011 
o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
Pripomienky:  
Ing. Peter Bulla – viď príloha č. 1 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie 55/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2011 
o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. 
                                                                  ................................................ 
                                                                          Stanislav Melišek 
 
 
 K bodu 4.)  
 
     V tomto bode  p. Špánik predložil na schválenie VZN č. 3/2011 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území obce Vinodol. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie 56/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2011 o zákaze 
prevádzkovania  hazardných hier na území obce Vinodol. 
 
 
                                                                        ..............................................                                                                           
                                                                               Stanislav Melišek 
 



K bodu 5.) 
 
   Pán poslanec Špánik v tomto bode prečítal Rozpočtové opatrenie v rozpočte 
obce Vinodol č. 4/2011 (viď príloha č. 2) 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 57/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č. 4/2011. 
 
                                                                             ..................................... 
                                                                                 Stanislav Melišek 
K bodu 6.) 
 
    V tomto bode  p. Špánik predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 16/01/11 zo 
dňa 28.1.2011 o periodickej tlači. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 58/12/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší uznesenie č. 
16/01/11 zo dňa 28.01.2011. 
 
                                                                              .................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek                             
K bodu 7.) 
 
   Pán poslanec Špánik prečítal Príkaz starostu obce na vykonanie 
inventarizácie k 31.12.2011. (viď prílohu č. 3) 
Pripomienky: 
Ing. Bulla : sa vyjadril, že z časového hľadiska nemá dostatok času na to, aby 
bol v inventarizačnej komisii, na čo mu poslanec Marek Melišek odpovedal, že 
každý pracuje a má svojich povinností dosť. Po diskusii medzi poslancami Ing. 
Bulla svoj postoj prehodnotil a inventarizácie sa zúčastní.   
 
Uznesenie č. 59/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Príkaz 
starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011 
                                                                           .......................................... 
                                                                                Stanislav Melišek 



 
K bodu 8.) 
     V tomto bode p. poslanec Špánik prečítal Smernicu starostu obce Vinodol 
o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
poskytovaných obecným úradom vo Vinodole.(viď príloha č. 4) 
 
Uznesenie č. 60/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu 
starostu obce o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám poskytovaných obecným úradom vo Vinodole. 
 
                                                                               ....................................... 
                                                                                   Stanislav Melišek  
 
K bodu 9.) 
 
     JUDr. Cyril Benovič hlavný kontrolór obce v tomto bode prečítal stanovisko 
k Rozpočtu obce na rok 2012 (viď príloha č. 5) 
Pripomienky: Ing. Bulla sa vyjadril, že hlavný kontrolór si nevšimol, že položka  
ZŠ chýbala v Rozpočte obce. 
 
Uznesenie č. 61/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce na rok 2012. 
 
                                                                               ....................................... 
                                                                                    Stanislav Melišek 
 
K bodu 10.) 
 
V tomto bode poslanec Špánik predložil na schválenie Rozpočet obce Vinodol na 
rok 2012 (viď príloha č.5) 
 
Pripomienky: 
 p. Marek Melišek sa vyjadril, že treba zvýšiť odmeny pre zamestnancov  
z 1500,- EUR na 3000,-EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 (p. M. Melišek, p. Straňák, p. Baráth, p. Bálint a p. Podhorský) 
Proti: 3 (p. Špánik, p. B. Melišek, Ing. Kozár) 
Zdržal sa: 1 (Ing. Bulla) 
p. Marek Melišek navrhol, aby OZ ZOULUS nedostal príspevok z Rozpočtu 
obce. Pre porušenie VZN o dotáciách. V roku 2010 OZ ZOULUS dostalo 
dotáciu, ktorú p. Špánik vyfakturoval, že vyhotovia zámkovú dlažbu okolo 
zvonice. Do dnešného dňa to nebolo zrealizované. 



p. Špánik : sa vyjadril, že neskoro dostal peniaze a nemohol ich použiť, aby 
dokončil zvonicu. 
p. Straňák sa pýtal, že kedy to bude dokončené 
p. Špánik odpovedal, že  na jar 2012 
 
Ing. Bulla sa vyjadril, že treba, aby  hlavný kontrolór preskúmal, či bolo 
porušené VZN o poskytovaní dotácie a potom sa to vyrieši Rozpočtovým 
opatrením. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 1(p. Marek Melišek) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 62/12/11 – Obecné zastupiteľstvo ukladá úlohu hlavnému 
kontrolórovi preveriť oprávnenosť žiadosti OZ ZOULUS na poskytnutie 
dotácie na rok 2012 v termíne do 31.01.2012 a súčasne informovať o výsledku 
kontroly poslancov OcZ v uvedenom termíne. 
 
                                                                                        ............................... 
                                                                                              Stanislav Melišek 
 
 
Prítomní poslanci hlasovali za Rozpočet obce na rok 2012 nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 63/12/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce 
Vinodol na rok 2012. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce 
na roky 2013-2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet 
obce na rok 2012. 
 
                                                                                ................................... 
                                                                                 Stanislav Melišek 
 
K bodu 11.) 
Interpelácie: 
p. Špánik predložil interpelácie starostovi obce (viď príloha č.6) 
     
 
 
 
 



K bodu 12.) 
Rôzne: 
p. Špánik predložil na schválenie návrh uznesenia ohľadom hlavného kontrolóra 
JUDr. Benoviča (viď uznesenie) 
 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 ( p. Špánik, p. B. Melišek, Ing. Kozár, Ing. Bulla a p. Podhorský) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 ( p. M. Melišek, p. Straňák, p. Baráth, p. Bálint) 
    
Uznesenie č. 64/12/11 – Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje uznesenia poslanca 
Vladimíra Špánika v znení: 
 
I.  b e r i e   n a  v e d o m i e 
 
informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly hospodárenia 
Hospodárskej činnosti obce Vinodol za rok 2010 a do  10/ 2011 informáciu o 
ďalších požadovaných skutočnostiach na základe úlohy uloženej uznesením č. 
51/11/11 
 
II. k o n š t a t u j e, 
 
že hlavný kontrolór obce Vinodol zanedbáva plnenie povinností vyplývajúcich z 
funkcie 
kontrolóra obce uvedených v § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení tým, že napr.: 

-nekonal v prípadoch porušení všeobecne právnych predpisov a interných 
predpisov konštatovaných Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 
republiky pri výkone kontroly obce Vinodol, za obdobie 1.1.2008 – 
31.12.2008, 
  

      -nekonal v prípade schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2010, keď vo 
svojom stanovisku  k záverečnému účtu za rok 2010 odporučil jeho schválenie 
bez výhrad, pričom neupozornil na hrubé porušenie zákona č. 583/2004 
,v prípade vykázania straty z podnikateľskej činnosti a na neschválenie 
rozpočtových opatrení, na ktoré vo svojom stanovisku upozornila Finančná 
komisia, 
 
- nekonal v prípade kontroly Hospodárskej činnosti v zmysle uloženej úlohy, 
pričom vo svojej správe neupozornil na prekročenie obratu a nesplnenú 
povinnosť registrácie na DPH zo strany obce, čo predstavuje hrubé porušenie 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, 



 
-nesplnil časť svojej úlohy uloženej uznesením č. 51/11/11 a nepredložil 
obecnému zastupiteľstvu požadovaný  detailný kalkulačný vzorec obedovej 
jednotky  
 
 
III. s c h v a ľ u j e 
 
udelenie písomného upozornenia hlavnému kontrolórovi  v zmysle § 18a, ods. 9, 
písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení za 
zanedbanie svojich povinností vyplývajúcich z jeho funkcie  s možnosťou 
odvolania z tejto funkcie zo strany obecného zastupiteľstva v prípade 
opakovaného zanedbávania plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie 
kontrolóra obce.  
 
IV.  s p l n o m o c ň u j e 
 
starostu obce Vinodol na doručenie písomného upozornenia podľa tohto 
uznesenia hlavnému kontrolórovi obce Vinodol 
 
V.  u k l a d á 
 
hlavnému kontrolórovi JUDr. Cyrilovi Beňovičovi  predložiť do 30 dní 
poslancom obecného zastupiteľstva vo Vinodole, písomné vyjadrenie k 
upozorneniu zanedbania plnenia povinností vyplývajúcich z jeho funkcie. 
 
 
 
                                                                                 ..................................... 
                                                                                     Stanislav Melišek 
 
p. Ing. Korpáš sa pýtal, že prečo sa nebudú vydávať Obecné noviny 
Ing. Bulla odpovedal, že nebol podaný návrh na ministerstve kultúry na 
registráciu. 
p. Špánik- predložil žiadosť od Obecnej knihovníčky p. Heleny Sádovskej (viď 
príloha č. 7) 
 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie č. 65/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu poplatku 
zápisného pre dospelú osobu na 1,-EUR a pre deti do 15 rokov na 0,50  
EUR v obecnej knižnici na jeden kalendárny rok. 
 
                                                                              ........................................ 
                                                                                 Stanislav Melišek   
 
K bodu 13.) 
Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla  prečítal uznesenie zo zasadnutia 
OZ. 
 
K bodu 14.) 
 
Na záver zasadnutia  pán poslanec Špánik  poďakoval prítomným poslancom  
obce za účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                                                  Stanislav Melišek 
                                                                                   starosta obce 
Overovatelia zápisnice:  
 
pán Marek Melišek  
 
Ing. Michal Kozár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 7. zasadnutí OcZ dňa 14.12.2011 
 
 

Uznesenie 55/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2011 
o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. 
 

Uznesenie 56/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2011 o zákaze 
prevádzkovania  hazardných hier na území obce Vinodol. 
 
Uznesenie  č. 57/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č. 4/2011 
 

Uznesenie č. 58/12/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší uznesenie č. 
16/01/11 zo dňa 28.01.2011. 
 
Uznesenie č. 59/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Príkaz 
starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011 
 
Uznesenie č. 60/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu 
starostu obce o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám poskytovaných obecným úradom vo Vinodole. 
 
 
Uznesenie č. 61/12/11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce na rok 2012. 
 
Uznesenie č. 62/12/11 – Obecné zastupiteľstvo ukladá úlohu hlavnému 
kontrolórovi preveriť oprávnenosť žiadosti OZ ZOULUS na poskytnutie 
dotácie na rok 2012 v termíne do 31.01.2012 a súčasne informovať o výsledku 
kontroly poslancov OcZ v uvedenom termíne. 
 
 
Uznesenie č. 63/12/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce 
Vinodol na rok 2012. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce 
na roky 2013-2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet 
obce na rok 2012. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 64/12/11 – Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje uznesenia poslanca 
Vladimíra Špánika v znení: 
 
I.  b e r i e   n a  v e d o m i e 
 
informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly hospodárenia 
Hospodárskej činnosti obce Vinodol za rok 2010 a do  10/ 2011 informáciu o 
ďalších požadovaných skutočnostiach na základe úlohy uloženej uznesením č. 
51/11/11 
 
II. k o n š t a t u j e, 
 
že hlavný kontrolór obce Vinodol zanedbáva plnenie povinností vyplývajúcich z 
funkcie 
kontrolóra obce uvedených v § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení tým, že napr.: 

-nekonal v prípadoch porušení všeobecne právnych predpisov a interných 
predpisov konštatovaných Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 
republiky pri výkone kontroly obce Vinodol, za obdobie 1.1.2008 – 
31.12.2008, 
  

      -nekonal v prípade schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2010, keď vo 
svojom stanovisku  k záverečnému účtu za rok 2010 odporučil jeho schválenie 
bez výhrad, pričom neupozornil na hrubé porušenie zákona č. 583/2004 
,v prípade vykázania straty z podnikateľskej činnosti a na neschválenie 
rozpočtových opatrení, na ktoré vo svojom stanovisku upozornila Finančná 
komisia, 
 
- nekonal v prípade kontroly Hospodárskej činnosti v zmysle uloženej úlohy, 
pričom vo svojej správe neupozornil na prekročenie obratu a nesplnenú 
povinnosť registrácie na DPH zo strany obce, čo predstavuje hrubé porušenie 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, 
 
-nesplnil časť svojej úlohy uloženej uznesením č. 51/11/11 a nepredložil 
obecnému zastupiteľstvu požadovaný  detailný kalkulačný vzorec obedovej 
jednotky  
 
 
III. s c h v a ľ u j e 
 
udelenie písomného upozornenia hlavnému kontrolórovi  v zmysle § 18a, ods. 9, 
písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení za 
zanedbanie svojich povinností vyplývajúcich z jeho funkcie  s možnosťou 



odvolania z tejto funkcie zo strany obecného zastupiteľstva v prípade 
opakovaného zanedbávania plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie 
kontrolóra obce.  
 
IV.  s p l n o m o c ň u j e 
 
starostu obce Vinodol na doručenie písomného upozornenia podľa tohto 
uznesenia hlavnému kontrolórovi obce Vinodol 
 
V.  u k l a d á 
 
hlavnému kontrolórovi JUDr. Cyrilovi Beňovičovi  predložiť do 30 dní 
poslancom obecného zastupiteľstva vo Vinodole, písomné vyjadrenie k 
upozorneniu zanedbania plnenia povinností vyplývajúcich z jeho funkcie. 
 
 
 
Uznesenie č. 65/12/11 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu poplatku 
zápisného pre dospelú osobu na 1,-EUR a pre deti do 15 rokov na 0,50  
EUR v obecnej knižnici na jeden kalendárny rok. 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vinodole dňa 14.12.2011                                            ................................ 
                                                                                            Stanislav Melišek   
 
 
 


