
 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 15.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 17.07.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 8 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomný         :   1 (Ing.  Michal Kozár – ospravedlnený) 

Hlavný kontrolór- Ing. Anton Zaťko 

  

Začiatok: 18.
00

 hod.     

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

Návrhová komisia: p.  Peter Straňák , p. Beňadik Melišek, p. Peter Podhorský  

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

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 15. zasadnutie OZ, privítal 

poslancov a predložil návrh programu na schválenie:  

 

Program: 1./ Zahájenie  

                2./ Kontrola uznesení  

                3. / Zloženie sľubu náhradníka na poslanca p. Jána Ondruša  

                4./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012    

                5./ Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2012                    

                6./ Správa o kontrole hlavného kontrolóra  

                7./ Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol  

                8./  Informácia o vydanom Pracovnom poriadku a Poriadku odmeňovania  

                      pracovníkov obce  

               9./  Žiadosť o odkúpenie vozidla Praga V3S  

              10./  Oznámenie o Zámere obce odpredať nehnuteľný majetok obce.  

              11./ Stanovisko k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna –  

                      výstavba rodinných domov                   

              12./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2013  

              13./ Žiadosť o vyjadrenie obce Vinodol k umiestneniu videohier  

                14./ Informácia o účelových dotáciách  

               15./ Rôzne – diskusia  



               16./ Uznesenie  

              17./ Záver      

Návrh na doplnenie programu: 

Starosta obce p. Stanislav Melišek navrhol, aby sa program rozšíril o bod -  Rozpočtové 

opatrenie č.3 /2013. 

p. Špánik navrhol, aby sa program rozšíril a bod -  Interpelácie poslancov  

 

Program upravený s pripomienkami: 

 

                 1./ Zahájenie  

                2./ Kontrola uznesení  

                3. / Interpelácie poslancov 

                4./ Zloženie sľubu náhradníka na poslanca p. Jána Ondruša  

                5./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012    

                6./ Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2012                    

                7./ Správa o kontrole hlavného kontrolóra  

                8./ Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol  

                9./  Informácia o vydanom Pracovnom poriadku a Poriadku odmeňovania  

                      pracovníkov obce  

               10./  Žiadosť o odkúpenie vozidla Praga V3S  

              11./  Oznámenie o Zámere obce odpredať nehnuteľný majetok obce.  

              12./ Stanovisko k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna –  

                      výstavba rodinných domov                   

              13./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2013  

              14./ Žiadosť o vyjadrenie obce Vinodol k umiestneniu videohier  

              15./ Informácia o účelových dotáciách  

             16./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

             17./ Rôzne – diskusia  

             18./ Uznesenie  



              19./ Záver      

Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pán Špánik žiadal starostu obce o občerstvenie.. 

Starosta obce p. Stanislav Melišek mu odpovedal, že v kuchynke sa nachádza minerálka. 

p. Špánik po výmene názorov so starostom obce odišiel zo zasadnutia OcZ. 

  

Pán starosta navrhol na schválenie: 

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

Návrhová komisia: p.  Peter Straňák , p. Beňadik Melišek, p. Peter Podhorský  

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

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2.) 

 

    Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode prečítal kontrolu uznesenia a oboznámil 

poslancov, že uznesenie č. 127/05/13 nepodpísal. 

 

K bodu 3.) 

Interpelácie poslancov 

p. Beňadik Melišek – mal pripomienku, že prečo sa bod 12 nevolá informácia, ale stanovisko 

k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – Obytná zóna – výstavba rodinných 

domov              . 

Ďalej konštatoval, že v dedine nie je kanalizácia a keď tam bude výstavba rodinných domov 

voda sa bude valiť do dediny. 

Starosta obce mu odpovedal, že v bode 12 sa bude o tom rokovať a že je to dobrý nápad.   

 

K bodu 4)  

 

     V tomto bode pán starosta vyzval pán Jána Ondruša, aby zložil sľub poslanca. 

Pán Ján Ondruš zložil sľub a od tejto chvíle je nastupujúcim poslancom a môže hlasovať.  

 

 

K bodu 5.) 

 

Ing. Anton Zaťko v tomto  prečítal Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Vinodol. (viď príloha č. 3)  

Navrhol, aby sa do 3 mesiacov dal oceniť majetok, majetok zapísať do LV a zaradiť do 

majetku obce. 

 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k záverečnému účtu za rok 2012 



            

 

 

 

 

K bodu 6.) 

 

  V tomto bode pán starosta predložil na schválenie Záverečný účet obce Vinodol za rok 

2012.(viď príloha č. 4) 

Pán starosta navrhol aby prebytok z hospodárenia na rok 2012 sa schválil vo výške 10%. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:5 

Proti: 1 (p. Beňadik Melišek) 

Zdržal sa: 0 

Prišiel poslanec Ing. Bulla. 

Obecné zastupiteľstvo tvorí RF vo výške 10% z VH za rok 2012 z 101.172,66 € t.j.10.117,26 €. 

Finančné prostriedky vo výške 91.055,40 € napojiť na rozpočet v roku 2013 do príjmov 

rozpočtu.  

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce Vinodol za rok 2012. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 129/07/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Záverečný účet obce 

Vinodol celoročné hospodárenie s výhradami.  

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

Uznesenie č. 130/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prebytok 

z hospodárenia vo výške 10 % do Rezervného fondu t.j. 10.117,26 EUR.  

 

                                                                                                           

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

Uznesenie č. 131/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite 90 % prebytku 

z hospodárenia obce za rok 2012 do príjmovej časti rozpočtu obce v roku 2013 v sume 

91.055,40 EUR 

 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

 

Pán starosta Stanislav Melišek navrhol, aby sa urobilo Rozpočtové opatrenie č. 4 (viď príloha 

č. 5). Príjem z podnikateľskej činnosti za rok 2012 v sume 9.237,33 EUR do príjmov časti 

rozpočtu v roku 2013. 

p. Peter Straňák navrhol poslancom, aby schválili Rozpočtové opatrenie č. 4/2013   

Za: 7 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 132/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2013, 

príjem z podnikateľskej činnosti za rok 2012 v sume 9.237,33 EUR do príjmovej časti  

rozpočtu 2013     
 

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

                                                                                                         Stanislav Melišek                                                                                                                                              
K bodu 7.) 

 

V tomto bode Ing. Anton Zaťko predložil správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

a zápisnicu z tejto kontroly.(viď príloha č. 6)  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách 

hlavného kontrolóra. 

 

K bodu 8.) 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v  tomto bode predložil na schválenie Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol. 

Pripomienky: 

Poslanci rokovali o § 19 – schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom. 

Ing. Peter Bulla povedal, že treba plánovať rozpočet. 

V bode 1 Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia  - povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumu 0 EUR 

V bode 2 Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – viazanie rozpočtových 

výdavkov do výšky 0  EUR  

V bode 3 Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 300,-EUR. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 133/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Vinodol. 

 

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

                                                                                                                Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 9.) 

Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode podal informáciu k vydanému pracovnému 

poriadku obce Vinodol a internú smernicu o poriadku odmeňovania (viď príloha č. 7) 

Pripomienky k pracovnému poriadku: 

Ing. Anton Zaťko – v článku 28 treba opraviť bod 3. Nejedná sa o zákon o štátnej službe. 

Pripomienky k internej smernici o poriadku odmeňovania: 

Pán starosta obce -   v § 12 bod 1 prepísať primátor mesta na starostu obce a posledný bod 

vylúčiť nakoľko o odmenách už obecné zastupiteľstvo nerozhoduje. 



- V § 14 vylúčiť bod 2 nakoľko túto smernicu OcZ neschvaľuje.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vydanom pracovnom poriadku 

a poriadku odmeňovania pracovníkov obce. 

Prešlo sa na bod 11. 

K bodu 11.) 

 

V tomto bode pán starosta predložil na schválenie zámer obce Vinodol predať nehnuteľný 

majetok pánovi Michalovi Sabovi. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 134/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce Vinodol predať 

nehnuteľný majetok v katastrálnom území Dolný Vinodol, parcela číslo 396/8, vo 

vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, vo výmere 89 m
2 

za cenu 1,- 

EUR/m
2 
, t.j. v sume 89,-EUR  

 

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

                                                                                                                    Stanislav Melišek 

 

Pán Peter Straňák navrhol, aby  poslanci odsúhlasili prestávku v trvaní 10 min. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10.) 

 

Pán starosta v tomto bode prečítal žiadosť firmy Agrovinol, s.r.o., Vinodol o odkúpenie 

vozidla Praga V3S (viď príloha č. 8) – Zámer na odpredaj vozidla V3S. 

Pripomienky:  

p. Podhorský informoval poslancov, že zisťovali cenu na internete a spomínané vozidlomá 

hodnotu cca 1200 EUR. 

Starosta obce uviedol, že znalecký posudok na vozidlo PV3S bol 2739,-EUR a bolo by dobré 

predať toto vozidlo aspoň za 2000,-EUR. 

Obecné zastupiteľstvo doporučuje vypracovať kúpno-predajnú zmluvu do najbližšieho 

zastupiteľstva. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 135/07/13 – Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť o odkúpenie vozidla Praga 

V3S  do najbližšieho zastupiteľstva za účelom predloženia kúpno-predajnej zmluvy. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

 



K bodu 12.) 

 

V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predložil na schválenie   stanovisko 

k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii- Obytná zóna- výstavby rodinných domov. 

(viď príloha č. 9) 

Pripomienky: 

 

Ing. Bulla – v tomto území je tichá zóna a treba urobiť územný plán, aby bolo jasné  kde sa 

má stavať a kde nie. Ďalej navrhol, aby sa urobilo verejné zhromaždenie, aby sa poslanci 

spýtali ľudí čo si o tom myslia.  

Pán starosta sa vyjadril, že je to dobrý nápad  je potrebné aby sa do dediny nasťahovali 

ľudia. 

Ing. Bulla navrhol, aby sa tento bod odložil na budúce zastupiteľstvo po 30.09.2013 z dôvodu 

zvolania verejného zhromaždenia. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 136/07/13 – Obecné zastupiteľstvo odkladá bod „Stanovisko 

k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – obytná zóna – výstavby rodinných domov 

– Vinodol východ“ do 30.09.2013. Schvaľovať sa bude toto oznámenie po 30.09.2013 na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

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

                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

 

 K bodu  13.) 

 

Ing. Anton Zaťko v tomto bode predložil návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra 

obce Vinodol na II. polrok 2013 (viď príloha č. 10) 

Prítomní poslanci hlasovali bez pripomienok: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 137/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

 

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

                                                                                                  Stanislav Melišek 

 

K bodu 14.)  

 

V tomto bode starosta obce prečítal žiadosť TOP GAME GROUP, Topoľčany o vyjadrenie 

obce Vinodol k umiestneniu videohier v pohostinstve TREND.(viď príloha č. 11) 

Pripomienky: 



Starosta obce informoval, že skončila platnosť VZN č. 3/2011. 

Poslanci navrhli, aby sa vypracovalo nové VZN do najbližšieho zastupiteľstva. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 138/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole odkladá žiadosť TOP GAME 

GROUP, Topoľčany do najbližšieho zastupiteľstva pre umiestnenie videohier z dôvodu 

prípravy nového VZN. 

 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

K bodu 15.) 

 

V tomto bode starosta obce prečítal informácie k účelovým dotáciám: 

1. Dotácia z MF na 5 % navýšenie platu pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v školstve na originálne kompetencie vo výške 1.129,- EUR na 2. 

štvrťrok. 

2. Dotácia z MDVaRR SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 

551,91 EUR. 

3. Dotácia z UPSVR na stravovanie žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi. 

Tieto sú účelovo určené. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu o účelových dotáciách. 

 

K bodu 16.) 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek  v tomto bode predložil na schválenie Rozpočtové 

opatrenie č. 3/2013 (viď príloha č. 12) a vyzval p. Ďuranovú aby sa to vysvetlila poslancom. 

 

Prítomní  poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 139/07/13 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

 

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

                                                                                                              Stanislav Melišek 

 

K bodu 17.) 

Rôzne: 

p. Peter Straňák – sa pýtal, že prečo sa nevysporiadajú pozemky na  Cifrovej ceste , treba 

zistiť vlastníkov a odkúpiť to od nich . 

starosta obce p. Stanislav Melišek povedal, že je šanca v obci, že budú vytvorené nové 

pozemky, bez nákladov pre obec a nemusíme robiť cesty, elektriku, plyn, vodu. Len to treba 

schváliť jedná sa o Obytnú zónu – výstavbu rodinných domov.  

Ing. Penzeš sa spýtal, že prečo sa nevypracuje územný plán. 



Starosta obce p. Stanislav Melišek odpovedal, že nikto nepovedal, že nechceme Územný plán 

a že nad 2000 obyvateľov je možnosť získať dotáciu na tento plán od štátu.. 

Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór neinformoval občanov o výsledku kontroly dotácie pre 

OZ ZOULUS starosta obce informoval prítomných, že OZ ZOULUS musí túto dotáciu vrátiť. 

 

Ing. Bulla povedal, že je potrebné opraviť prístrešok pred Domom smútku nakoľko tam 

zateká. 

Pán Starosta Stanislav Melišek vie o tom, bol objednaný opravár, ale keď prišiel práve bol 

pohreb iného občana, ale odstránil sa to v najbližšom čase. 

Ing. Anton Zaťko navrhol, aby sa predkladali správy o čerpaní rozpočtu nakoľko sú 

prekročené limity. 

Ing. Anton Zaťko – treba robiť operatívnu evidenciu 

 

 

Navrhol opatrenia na nápravu nedostatkov záverečného účtu 2012 a to: 

pravidelne 

a.) predkladať čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenia prijaté starostom obce 

a obecným zastupiteľstvom 

b.) oceniť a zaradiť do majetku obce dlhodobý hmotný majetok 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 140/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opatrenia na nápravu 

nedostatkov záverečného účtu 2012 a to: 

pravidelne 

a.) predkladať čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenia prijaté starostom obce a OcZ 

b.) oceniť a zaradiť do majetku obce dlhodobý hmotný majetok 

       

 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek informoval o oslavách 900 –tého výročia obce Vinodol. 

Poďakoval všetkým poslancom a pracovníkom OcÚ a všetkých občanom, ktorí sa zúčastnili 

na prípravách a priebehu osláv obce. 

  

 

 

 

 

K bodu 18.)   

 

     Predseda návrhovej komisie p. Peter Straňák prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 



 

 

 

K bodu 19.) 

 

     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 15. zasadnutí OcZ dňa 17.07.2013 

 

 
 

Uznesenie č. 129/07/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Záverečný účet obce 

Vinodol celoročné hospodárenie s výhradami.  

  

                                                                                                           

Uznesenie č. 130/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prebytkom 

z hospodárenia vo výške 10 % do Rezervného fondu t.j. 10.117,26 EUR.  

 

 

                                                                                                           

Uznesenie č. 131/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite 90 % prebytku 

z hospodárenia obce za rok 2012 do príjmovej časti  rozpočtu obce v roku 2013 v sume 

91.055,40 EUR 

 

 

Uznesenie č. 132/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2013, 

príjme z podnikateľskej činnosti za rok 2012 v sume 9.237,33 EUR do príjmovej časti  

rozpočtu 2013     
 

 

Uznesenie č. 133/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Vinodol. 

 

 

Uznesenie č. 134/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce Vinodol predať 

nehnuteľný majetok v katastrálnom území Dolný Vinodol, parcela číslo 396/8, vo 

vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, vo výmere 89 m
2 

za cenu 1,- 

EUR/m
2 
, t.j. v sume 89,-EUR  

 

 

Uznesenie č. 135/07/13 – Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť o odkúpenie vozidla Praga 

V3S  do najbližšieho zastupiteľstva za účelom predloženia kúpno-predajnej zmluvy. 

 

 

Uznesenie č. 136/07/13 – Obecné zastupiteľstvo odkladá bod „Stanovisko 

k pripravovanému zámeru a spracovanej štúdii – obytná zóna – výstavby rodinných domov 

– Vinodol východ“ do 30.09.2013. Schvaľovať sa bude toto oznámenie po 30.09.2013 na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

                                                                                             

Uznesenie č. 137/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 



 

 

Uznesenie č. 138/07/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole odkladá žiadosť TOP GAME 

GROUP, Topoľčany do najbližšieho zastupiteľstva pre umiestnenie videohier z dôvodu 

prípravy nového VZN. 

 

 

Uznesenie č. 139/07/13 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

 

                                                                                                

Uznesenie č. 140/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opatrenia na nápravu 

nedostatkov záverečného účtu 2012 a to: 

pravidelne 

a.) predkladať čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenia prijaté starostom obce 

a obecný zastupiteľstvom 

b.) oceniť a zaradiť do majetku obce dlhodobý hmotný majetok 

       
 

Vo Vinodole 17.07.2013                                                           .............................................. 

                                                                                                      Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce     

              

 

 

 


