
 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 14.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 03.05.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 7 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomný         :   1 (Ing.  Michal Kozár – ospravedlnený) 

Hlavný kontrolór- Ing. Anton Zaťko 

  

Začiatok: 18.
00

 hod.     

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla , p.Peter Straňák, Peter Podhorský  

Overovatelia zápisnice:  p. Peter Baráth, p. Juraj Bálint 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Stanislav Melišek. 

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 14. zasadnutie OZ, privítal 

poslancov a predložil návrh programu na schválenie:  

Program: 

1. Zahájenie 

2. Kontrola uznesenia 

3. Abdikácia poslanca OZ 

4. Schválenie VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol 

5. Schválenie VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 

v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd 

6. Schválenie platu starostu obce 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

8. Schválenie príspevku na žiaka na rok – centrum voľného času 

9. Informácia o pripravovanom 900. výročí obce Vinodol 

10. Rôzne 

11. Záver 

Pripomienky: 

p. Špánik navrhol, aby sa bod 3 zmenil na vyhlásenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ 

vo Vinodole. Starosta obce povedal, že poslanec Marek Melišek sa vzdal poslaneckého 

mandátu a má na to právo. Starosta len informoval OZ. 

p. starosta obce navrhol aby sa program rozšíril a bod 10.)Rozpočtové opatrenie č. 2/2013  

 

Program upravený s pripomienkami: 

1.  Zahájenie 

2. Kontrola uznesenia 

3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol 

5. Schválenie VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 

v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd 

6. Schválenie platu starostu obce 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

8. Schválenie príspevku na žiaka na rok – centrum voľného času 

9. Informácia o pripravovanom 900. výročí obce Vinodol 



10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu nasledovne: 

Za:7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program bol jednohlasne schválený 

 

K bodu 2.) 

 

    Pán starosta prečítal kontrolu uznesenia. 

Pripomienky:  

p.Špánik konštatoval, že nie je splnené doporučenie Hlavného kontrolóra na vypracovanie 

pracovného poriadku a zásady odmeňovania zamestnancov. 

p. Ďuranová odpovedala, že momentálne sa podieľa na vypracovaní pracovného poriadku 

a zásad odmeňovania zamestnancov obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie kontrolu  plnení uznesení 

 

Pán poslanec Juraj Bálint odišiel kvôli pracovným povinnostiam. 

 

K bodu 3.) 

p. poslanec Špánik v tomto bode prečítal: 

 V Y H L Á S E N I E 

nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole  

  

     Poslancovi Obecného zastupiteľstva vo Vinodole Marekovi Meliškovi v prípade podľa      

§ 11 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zanikol predpisov mandát poslanca obecného zastupiteľstva. 

     Uprázdnenie mandátu poslanca OZ súvisí so zánikom mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. h) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.     

     V zmysle § 51 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník 

ten, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, 

ale nebol zvolený za poslanca. 

     V danom prípade, ako ďalší náhradník nastupuje 

  

Ján Ondruš, ĽS-HZDS - počet platných hlasov 301 

     V zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí           

v znení neskorších predpisov 



  

O b e c n é  z a s t u i t e ľ s t v o 

Vo Vinodole dňa 3.5.2013  

  

v y h l a s u j e 

  

nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva  

Jána Ondruša 

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 3.5.2013. 

     Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub                

na zasadnutí obecného zastupiteľstva (§ 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

     Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Ján Ondruš ujme výkonu svojej 

funkcie.    

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 119/05/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole vyhlasuje nastúpenie 

náhradníka Jána Ondruša na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva   

 

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

                                                                                                    Stanislav Melišek  

Uznesenie č. 119/05/13 – podpísané 

 

K bodu 4)  

 

     V tomto bode starosta obce predložil na schválenie VZN č. 1/2013 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťaťa školského 

zariadenia, zriadených na území obce Vinodol.  

 

Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne: 

Za : 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 120/05/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  schvaľuje VZN č. 1/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ 

a dieťaťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol.  

 

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

                                                                                                     Stanislav Melišek 

Uznesenie č. 120/05/13 -  podpísané 

     



 

 

 

K bodu 5.) 

 

Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode predložil VZN č. 2/2013 o dočasnom 

obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

  

Prítomní poslanci hlasovali bez pripomienok nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

   

 Uznesenie č. 121/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole VZN č. 2/2013 o dočasnom 

obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

  

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

                                                                                              Stanislav Melišek  

Uznesenie č. 121/05/13- podpísané 

 

K bodu 6.) 

 

  V tomto bode pán starosta predložil návrh na schválenie základného platu starostu obce. 

Jedná sa o hrubú mzdu v sume 1594,- EUR. 

 

 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 122/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje základný plat 

starostu obce, ktorý mu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí 

vo výške určenej priamo zákonom v sume 1.594,- EUR (slovom 

jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR)  

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

Uznesenie č. 122/05/13-   podpísané      

                                                                                                                           

K bodu 7.) 

 

Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie Rozpočtové 

opatrenie č. 1/2013.  

(viď príloha č. 1) 

Pripomienky: 

p. Špánik sa pýtal, že či vyšla výzva na projekt :“Prístupové chodníky“ 

p. Starosta odpovedal, že zatiaľ nie. Výzva by mala byť vyhlásená pravdepodobne v mesiaci 

v máj. 



p. Straňák  sa pýtal na položku štúdie, expertízy, posudky prečo sa zvyšuje z 2000 EUR na 

4000 EUR. 

p. Ďuranová odpovedala, že z týchto peňazí sa budú  robiť geometrické plány na ihriská, 

cesty. 

p. Straňák sa pýtal, že prečo sa zvyšuje položka údržba budov z 5000,-EUR na 10000,-EUR. 

Pán starosta odpovedal, že chce aby sa opravila strecha, ktorá zateká, treba vymeniť plech. 

p. Špánik sa pýtal na rozšírenie kultúrneho domu, opravenie komplet budovy. 

Pán starosta navrhol, aby sa natrela fasáda MŠ. 

p. Straňák povedal, že treba urobiť projekt budovy OcÚ koľko finančných prostriedkov bude 

na to potrebných. 

p. Baráth konštatoval, že sú rôzne technológie na opravu strechy a preto je potrebné, aby sa 

urobili ponuky na strechu. 

p. Špánik navrhol, aby sa odsúhlasilo navýšenie. 

Pán starosta navrhol, aby sa poslanci do dvoch týždňov stretli a navrhli nejaké ponuky na 

opravu strechy. 

p. Špánik sa pýtal, na položku nákup prípojného vozíka v sume 2500,-EUR. 

Pán starosta vysvetlil, že obecný vozík je pokazený a v súčasnosti sa používa jeho osobný 

a preto treba kúpiť nový. 

Ďalej sa poslanec Špánik pýtal, na položku Členské príspevky.    

p. Ďuranová odpovedala, že sa to týka ZMOSu  a že sa jedná o doplatok za predchádzajúce 

dva roky. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

 

Za. 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

 

Uznesenie č. 123/05/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie 

č. 1/2013 

  

 

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

                                                                                            Stanislav Melišek  

Uznesenie  č. 123/05/13-  podpísané 

 

K bodu 8.) 

V tomto bode starosta obce predložil žiadosti (viď príloha č. 2) na schválenie príspevku na 

žiaka na rok – centrum voľného času.  

Prišiel Ing. Anton Zaťko, hlavný kontrolór obce Vinodol. 

Pán starosta navrhol aby sa prispela suma 50,-EUR na žiaka. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 2 (p. Baráth. p. B. Melišek) 

Proti: 4 (p. Špánik, , p. Straňák, p. Podhorský a Ing. Bulla) 

Zdržal sa: 0 

 

Pán Straňák navrhol  80,-EUR na jedno dieťa 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 4  (p. Špánik, , p. Straňák, p. Podhorský a Ing. Bulla) 

Proti: 2  (p. Baráth. p. B. Melišek) 



Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 124/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje príspevok vo výške 

80,- EUR na žiaka na rok  - Centrum voľného času 

 

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

                                                                                              Stanislav Melišek 

Uznesenie č.124/05/13 -  podpísané   

   

K bodu 9.) 

 

Pán starosta informoval prítomných poslancov o pripravovanom 900. výročí obce Vinodol. 

Oslavy obce sa budú konať v dňoch 12,13, a 14.júla 2013. 

Poslanci sa stretli dva krát a na toto podujatie odsúhlasili sumu 10.000,-EUR. 

Ďalej sa dohodli, že dňa 12.7.2013 bude svätá omša a stretnutie starostu obce a poslancov 

OcZ s rodákmi z Vinodolu. Ďalej sa budú rozdávať  ceny obce pre organizácie a fyzické 

osoby. 

Dňa 13.7.2013 bude bohatý kultúrny program, kde vystúpia rôzne skupiny.  

Dňa 14.7.2013 bude športový deň. Odohrajú sa zápasy nohejbalistov a zápas Dorast FC 

Vinodol a Ženy zo Šale. 

O občerstvenie sa postarajú podnikatelia z obce. 

Cena obce pri príležitosti 900. Výročia obce bude odovzdaná: 

Nohejbalovému klubu 

TJ FC Vinodol 

DFS Sílešánek 

Hudobnej skupine TRIO SÍLEŠ 

Základnej škole Vinodol 

Materskej škole Vinodol 

DS Rámus 

Pán Špánik sa pýtal, že prečo nie ZOULUSU? 

Pán starosta odpovedal, že preto nie, lebo nereprezentuje obec. 

Ing. Korpáš navrhol, aby sa cena dala niekomu kto preslávil obec. 

 

  Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  

Za: 5 

Proti:1(p. Špánik) 

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 125/05/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje cenu obce pri 

príležitosti 900. Výročia obce: 

Nohejbalovému klubu 

TJ FC Vinodol 

DFS Sílešánek 

Hudobnej skupine TRIO SÍLEŠ 

Základnej škole Vinodol 

Materskej škole Vinodol 

DS Rámus 

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

                                                                                             Stanislav Melišek  

Uznesenie č. 125/05/13-  podpísané 



K bodu č.10.) 

 

V tomto bode pán starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 (viď 

príloha č. 3) 

Jedná sa o oplechovanie podlahy tribúny na ihrisku. Dostali sme ponuky od troch firiem 

a najlepšiu nám poskytol pán Borbély Zámočníctvo KOVO. Peniaze sa budú čerpať z peňazí 

na účte Fondu národného majetku, ktorý má obec v Prima Banke. Dňa 6.5.2013 má prísť na 

obecný úrad pracovníčka Prima Banky, a.s. z Nitry. 

 

 

Prítomní poslanci hlasovali bez pripomienok nasledovne: 

Za : 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 126/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje na rekonštrukciu 

tribúny na futbalovom ihrisku v sume 13.440,-EUR podľa Rozpočtového opatrenia č. 

2/2013.  

 

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

                                                                                               Stanislav Melišek 

Uznesenie č. 126/05/13 - podpísané  

 

K bodu 11.) 

Rôzne: 

p. B. Melišek  bolo by dobré urobiť postreky proti komárom a navrhol, aby poslal 

pracovníkov na aktivačnú činnosť Pod háj vyčistiť jarok. 

p. Špánik povedal, že od 27.11.2010 dochádzalo k neoprávnenému obohacovaniu zo strany 

bývalého poslanca Mareka Meliška a navrhol aby starosta obce spravil všetky kroky 

k vymoženiu neoprávneného vyplatenia týchto finančných prostriedkov 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

(p. Straňák, p. Baráth) 

 

Uznesenie č. 127/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  odporúča starostovi obce na 

návrh poslanca p. Špánika, aby urobil všetky právne kroky k vymoženiu neoprávneného 

vyplatenia finančných prostriedkov bývalému poslancovi Marekovi Meliškovi. 

 

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

                                                                                                  Stanislav Melišek  

Uznesenie č. 127/05/13- nepodpísané 

 

Keďže bolo x hlasovaní pán poslanec Špánik navrhol, hlavnému kontrolórovi preveriť všetky 

uznesenia, kde hlasoval aj neoprávnený poslanec Marek Melišek. 

Ing. Penezš povedal, že treba porovnať cenové ponuky na pódium pri príležitosti 900. Výročia 

obce. 



Pán starosta povedal, že ZOULUS nevyúčtoval dotáciu za rok 2012 a preto musia vrátiť 

finančné prostriedky obci. 

Pán Straňák  na základe podnetu  Ing. Penzeša dal návrh , aby hlavný kontrolór prešetril 

dotáciu ZOULUSU za rok 2012. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za :6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 

Uznesenie č. 128/05/13 Obecné zastupiteľstvo ukladá na návrh poslanca p. Straňáka 

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu zúčtovania dotácie vyplatenej OZ ZOULUS za 

rok 2012 v termíne do najbližšieho zasadania OcZ. 

 

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

                                                                                                    Stanislav Melišek  

Uznesenie č. 128/05/13- podpísané 

 

p. starosta prečítal abdikáciu poslanca Mareka Meliška. 

p. Virág sa pýtal, že prečo stratil mandát v roku 2011.  

Starosta odpovedal, že preto, lebo v roku 2011 mu bola vyplatená odmena na dohodu 

o vykonaní práce. 

p. Špánik povedal, že už v decembri 2010 podpísal túto spomínanú dohodu. 

Ďalej p. Virág oznámil, že na cintoríne si boli čerpať vodu v 50 l bandaskách Rómovia 

a treba s tým niečo robiť. 

p. Juhás sa pýtal, že ako sa bude separovať sklo. 

Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že tak ako doteraz budú po obci rozmiestnené 

kontajnery na sklo. 

Ing. Korpáš  znovu žiadal, aby sa znížili poplatky za detské hroby.  

 

 

K bodu 12.)   

 

     Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

K bodu 13.) 

 

     Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným 

poslancom  obce za účasť a diskusiu a  tým ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pán Peter Baráth 

pán Juraj Bálint  

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 14. zasadnutí OcZ dňa 03.05.2013 
 

 
Uznesenie č. 119/05/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole vyhlasuje nastúpenie náhradníka Jána 

Ondruša na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva   
 

Uznesenie č. 120/05/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťaťa školského 

zariadenia, zriadených na území obce Vinodol.  

 

Uznesenie č. 121/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole VZN č. 2/2013 o dočasnom 

obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

 Uznesenie č. 122/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje základný plat starostu obce, 

ktorý mu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí vo výške určenej priamo 

zákonom v sume 1.594,- EUR (slovom jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR)  

 

Uznesenie č. 123/05/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

1/2013 

 

Uznesenie č. 124/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje príspevok vo výške 80,- EUR 

na žiaka na rok  - Centrum voľného času 

 

Uznesenie č. 125/05/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje cenu obce pri príležitosti 

900. Výročia obce: 

Nohejbalovému klubu 

TJ FC Vinodol 

DFS Sílešánek 

Hudobnej skupine TRIO SÍLEŠ 

Základnej škole Vinodol 

Materskej škole Vinodol 

DS Rámus 

 

Uznesenie č. 126/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje na rekonštrukciu tribúny na 

futbalovom ihrisku v sume 13.440,-EUR podľa Rozpočtového opatrenia č. 2/2013.  

 

Uznesenie č. 127/05/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  odporúča starostovi obce na návrh 

poslanca p. Špánika, aby urobil všetky právne kroky k vymoženiu neoprávneného vyplatenia 

finančných prostriedkov bývalému poslancovi Marekovi Meliškovi. 

 

Uznesenie č. 128/05/13 Obecné zastupiteľstvo ukladá na návrh poslanca p. Straňáka hlavnému 

kontrolórovi vykonať kontrolu zúčtovania dotácie vyplatenej OZ ZOULUS za rok 2012 v termíne do 

najbližšieho zasadania OcZ. 

 

Vo Vinodole 03.05.2013                                                           .............................................. 

                                                                                                      Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce     

              

 

 

 


