
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 17.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 04.12.2013 a 09.12.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prítomní poslanci : 5 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomní         :   4 (Ing. Bulla, p. Podhorský, p. Bálint, p. Špánik ) 

   

  

Začiatok: 04.12.2013 o 20.
00

 hod.     

 

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

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 17. zasadnutie OZ, privítal 

poslancov a predložil návrh programu na schválenie:  

Pán starosta obce prečítal program 17. zasadnutia OZ: 

 

1. Zahájenie 

2. Kontrola uznesení  

3. VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť 

postihnutý povodňou. 

4. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu  programového rozpočtu na rok 2014 

a viacročnému rozpočtu na roky 2014-2016 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2014 a informácia o návrhu rozpočtu obce na roky 

2015,2016 

6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie za rok 2013 

7. Plán práce Hlavného kontrolóra na 1. polrok roka 2014 

8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce 

9. Informácia o rozpočtových opatreniach finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo 

určené 

10. Žiadosť o uvoľnenie čerpania kompenzácie FNM SR 

11. Návrh na vyradenie motorového vozidla Mercedes, Prívesného vozíka Eurotrailer 

12. Žiadosť o úpravu výpožičného poriadku 

13. Schválenie prílohy č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Vinodol na rok 2014 

14. Rôzne – diskusia 

15. Uznesenie 

16. Záver   

 

 

 

Pán starosta navrhol na schválenie: 

Zapisovateľ :  

Návrhová komisia: p.  Peter Straňák, p. Peter Baráth a Ing. Tibor Pénzeš 

Overovatelia zápisnice:  p. Radomír Hlinka a  p. Ján Ondruš  

 

 

 



 

K bodu 10.)  

Pán poslanec Radomír Hlinka v tomto bode predložil na schválenie presunu finančných 

prostriedkov z Fondu Národného Majetku. 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s presunom finančných prostriedkov. Tieto 

finančné prostriedky budú slúžiť na refundáciu výdavkov – Pracovná plošina. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 150/12/13  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje presun finančných 

prostriedkov z účtu FNM v sume 6.155,03 EUR na rozvoj obce – prívesná pracovná 

plošina- refundácia kapitálových výdavkov 

                                                                                                               podpísané 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

 Ďalej v tomto bode vyzval pán poslanec Radomír Hlinka prítomných poslancov, aby prerušili 

zasadnutie zastupiteľstva s následným pokračovaním na deň. 9.12.2013 o 19.00 hod. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:  

Proti:  

Zdržal sa: 

 

Uznesenie č. 151/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prerušenie zasadnutia 

zastupiteľstva s následným pokračovaním 09.12.2013 o 19.00 hod 

                                                                                                          podpísané                            

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

                                                                                                    Stanislav Melišek 

 

 

 

Pokračovanie 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 09.12.2013  

Začiatok : 19.00 hod. 

 

Prítomní poslanci : 8 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomný         :   1 – ospravedlnený (Ing. Bulla ) 

Hlavný kontrolór : Ing. Anton Zaťko 

Zapisovateľka: Mgr. Svečulová 

 

Pokračovanie 17. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva viedol p. starosta Stanislav 

Melišek, ktorý privítal poslancov a predložil návrh na zmenu programu na schválenie: 

Bod 13.) zmeniť: Na  schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, zriadených na území obce Vinodol na rok 2014 



Pán Špánik navrhol, aby sa vylúčil bod č. 11 návrh na vyradenie motorového vozidla 

Mercedes, prívesného vozíka Eurotrailer z dôvodu, že sa bude robiť inventarizácia 

a namiesto tohto bodu navrhol Prejednanie návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra. 

 

Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Program po schválení: 

1. Zahájenie 

2. Kontrola uznesení  

3. VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť 

postihnutý povodňou. 

4. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu  programového rozpočtu na rok 2014 

a viacročnému rozpočtu na roky 2014-2016 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2014 a informácia o návrhu rozpočtu obce na roky 

2015,2016 

6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie za rok 2013 

7. Plán práce Hlavného kontrolóra na 1. polrok roka 2014 

8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce 

9. Informácia o rozpočtových opatreniach finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo 

určené 

10. Žiadosť o uvoľnenie čerpania kompenzácie FNM SR – prerokované dňa 04.12.2013  

11. Návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra 

12. Žiadosť o úpravu výpožičného poriadku 

13. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Vinodol na rok 2014 

14. Rôzne – diskusia 

15. Uznesenie 

16. Záver   

 

 

K bodu 2.) 

 

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

poslancov, že všetky uznesenia podpísal a boli splnené okrem uznesenia č. 145/10/13. 

Ing. Zaťko odpovedal, že nebol určený termín vykonania kontroly.  

 

 

 

 

 

 



K bodu 3.) 

 

V tomto bode pán starosta obce predložil na schválenie VZN č. 3/2013 o povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 152/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 3/2013  

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou 

 

 

                                                                                                        podpísané 

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

                                                                                                       Stanislav Melišek 

 

 K bodu 4)  

 

     Pán starosta obce vyzval hlavného kontrolóra Ing. Antona Zaťka, aby preložil Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2014-2016. (viď príloha č. 1) 

p. Špánik konštatoval, že je dobre, že sa robí programový rozpočet a že hlavný kontrolór dal 

výstižné stanovisko k programovému rozpočtu. 

Pán Starosta konštatoval, že keby dal takúto správu bývalý hlavný kontrolór tak ho 

odvolávajú. 

p. Špánik odpovedal, že JUDr. Benovič vedel napísať, len to, čo mu starosta napísal. 

Ing. Pénzeš povedal, že by sa mali určiť priority obce. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa zúčastňovali porád a spolupracovali.   

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 153/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2014-2016            

                                                                                                                    podpísané                                                 

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

                                                                                                                  Stanislav Melišek    

 

K bodu 5.) 

 

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie Rozpočet na rok 2014 (viď príloha č. 2): 

Pán starosta obce prečítal žiadosti o dotácie: 
1. ZOULUS, OZ 



2. ČIN ČIN,  

3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol 

4. FC Vinodol 

5. Základná škola Vinodol – pre DFS SÍLEŠÁNEK 

6. Reformovaná kresťanská cirkev Vinodol 

7. Občianske združenie Senior klub – Vinodol 

8. Nohejbalový klub Vinodol 

Starosta obce skonštatoval, že žiadosť od FC Vinodol a Zoulusu neboli úplné, nebola tam 

pečiatka a potrebné povinné prílohy. 

FC Vinodol podal ďalšiu žiadosť dňa 2.12.2013. 

Pán starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k  žiadostiam o dotácie: 

Pán Bálint: povedal, že každý rok mal FC Vinodol  nejaké nezrovnalosti a vždy bol 

upozornený na túto skutočnosť. 

Ďalej sa vyjadril, že starosta je voči nemu zaujatý z dôvodu, že zámer na „Obytnú zónu 

Vinodol-východ neprešiel. 

Starosta obce povedal, že niektoré obce nedávajú toľko finančných prostriedkov na futbal 

ako v našej obci. Ďalej povedal, že tam nebola kontrola, aby sa zistilo, ako FC Vinodol 

hospodári s dotáciou. Obec mala ďalšie výdavky, lebo dvakrát už bola zhorená ponorka na 

ihrisku. Obecnú kosačku, ktorú používa FC Vinodol, používa aj p. Bálint na kosenie ihriska 

v Černíku.  

p. Špánik sa vyjadril, že obec nemôže dlhodobo prispievať 16.000,-EUR na FC Vinodol. 

Navrhol, aby sa zriadil Obecný futbalový klub. 

Pán starosta obce sa vyjadril, že sa rozprával s členom výboru FC, ktorý nevie koľko sa 

vyberie finančných prostriedkov na vstupnom a bufete. Hráči nevedia koľko získal FC 

Vinodol za hosťujúcich  hráčov. 

Starosta obce povedal, že nech zriadia Obecný futbalový klub na ktorý bude stačiť dotácia 

12.000,-EUR. Pán Špánik povedal, že treba v prvom rade vysporiadať majetok.  

 

Pán Bálint podal ústnu žiadosť na vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 154/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie vzdanie sa 

mandátu  poslanca p. Juraja Bálinta  
                                                                                                         podpísané     

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

                                                                                                           Stanislav Melišek        

Pán Špánik navrhol hlasovať za ukončenie diskusie k dotáciám: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Pokračuje sa prejednávaním rozpočtu obce: 

 

Pán Špánik navrhol, aby sa hlasovalo za návrh rozpočtu v celosti tak ako to navrhli 6. 

poslanci.   

Za: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Proti: 5 (p. Ondruš, p. Hlinka, p. Podhorský, p. Straňák, p. Baráth) 

Zdržal sa: 0 

Pán Baráth navrhol, aby sa rozpočet prejednával položkovo:   

Za: 5 (p.Ondruš, p. Hlinka, p. Podhorský, p. Straňák, p. Baráth) 



Proti: 1 (p. Špánik) 

Zdržal: 1 ( Ing. Pénzeš) 

Položka 633 001 Interiérové vybavenie zo sumy 0,-EUR na 1500,-EUR 

Položka 633 002 Výpočtová technika zo sumy 500,-EUR na 1000,- EUR 

Položka 633 016 Reprezentačné zo sumy 500,-EUR na 750,-EUR 

Položka 635 001 Rutinná a štandardná údržba interiérové vybavenie zo sumy 0,-EUR na 

1000,-EUR 

Položka 635 006 Údržba budov, objektov, alebo ich častí zo sumy 1000,-EUR na 12.000,-

EUR  

Položka 637 004 Nakladanie s odpad. vodami zo sumy 0,-EUR na 7000,-EUR 

Položka 633 016 Reprezentačné – deň matiek, deň detí úcta k starším zo sumy 500,-EUR na 

1000,-EUR 

Položka 642 002 10 Transfer cirkvi HV zo sumy 2000,-EUR na 800,-EUR 

Položka 635 006 MŠ údržba budov, objektov zo sumy 1000,-EUR na sumu 6000,-EUR 

Položka 717 001 Chodníky zo sumy 0 na sumu 12.000,-EUR a 4000,-EUR na dlažbu. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 1 (p. Špánik) 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 155/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočet na rok 

2014 a berie na vedomie viacročný rozpočet na rok 2015, 2016 

                                                                                                       podpísané 

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

                                                                                                  Stanislav Melišek 

 K bodu 6.) 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode prečítal Príkaz starostu obce na vykonanie 

inventarizácie za rok 2013.(viď príloha č. 3) 

 

Uznesenie č. 156/12/13 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz starostu obce na 

vykonanie inventarizácie na rok 2013.   
 

K bodu 7.) 

 

V tomto bode hlavný kontrolór Ing. Anton Zaťko predložil plán práce hlavného kontrolóra  

na I. polrok 2014.(príloha č. 4) 

p. Baráth navrhol, aby do plánu kontrolnej činnosti bola doplnená úloha a to kontrola 

zúčtovania dotácií za rok 2012 a 2013. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 2 (p. Špánik,  Ing. Pénzeš) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 157/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na návrh p. Barátha 

odsúhlasuje doplnenie do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra kontrolu dotácií 

poskytnutých obcou za rok 2012 a 2013                                            podpísané 

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

                                                                                                           Stanislav Melišek 



Prítomní poslanci hlasovali za plán kontrolnej činnosti nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 1 (p. Špánik) 

Zdržal sa: 1 (Ing. Pénzeš) 

 

Uznesenie č. 158/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán práce 

hlavného kontrolóra na I. polrok roka 2014 

 

                                                                                                  podpísané 

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

                                                                                                Stanislav Melišek 

 

 

 

K bodu 8.) 

 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode informoval o rozpočtových opatreniach 

starostu obce. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 159/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia starostu obce 

                                                                                                           podpísané 

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

                                                                                                          Stanislav Melišek 

 

 

 

 

K bodu 9.) 

 

V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek informoval o rozpočtových opatreniach 

finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo určené.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 160/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo určené 

 

                                                                                                 podpísané   

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

                                                                                       Stanislav Melišek 

 

 



K bodu 11.) 

V tomto bode na návrh poslanca Ing. Tibora Pénzeša sa prejednávala odmena hlavnému 

kontrolórovi obce a to 20% z hrubej mzdy za 11. mesiacov v sume 944,40 EUR. 

Prítomní poslanci hlasovali: 

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

Proti: 3 (p. Hlinka, p. Baráth a p. Onduš) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 161/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odmenu hlavnému 

kontrolórovi vo výške 20% súhrnu platov za obdobie január až november 2013 a to sumu 

944,40 EUR 

 

                                                                                                          nepodpísané 

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

                                                                                                          Stanislav Melišek 

 

K bodu 12.) 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode prečítal žiadosť p. Eriky Kozárovej 

knihovníčky obecnej knižnice na úpravu verejného poriadku knižnice. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 162/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje úpravu výpožičného 

poriadku knižnice. 

                                                                                                         podpísané 

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

                                                                                                       Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 13.) 

   V tomto bode  starosta obce p. Stanislav Melišek predložil na schválenie dodatok č. 1 

k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol na 

rok 2014 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 163/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje dodatok č. 1 

k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce 

Vinodol na rok 2014                                                                       

                                                                                                        podpísané                                                         

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

 

                                                                                                           

 

 

K bodu 14.) 

Rôzne: 

Starosta obce p. Stanislav Melišek informoval poslancov o tom, že Nohejbalový klub Vinodol 

sa v dňoch 11.12.2013 až 15.12.2013 zúčastní na Majstrovstvách Európy v nohejbale 

v Turecku v Instambule. Marek Melišek bude reprezentovať slovenských nohejbalistov. 

Keďže sa schválila odmena hlavnému kontrolórovi tak je potrebné schváliť Rozpočtové 

opatrenie č. 6/2013 (viď príloha č.   ) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

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

Proti: (p. Baráth a p. Ondruš) 

Zdržal sa: 1 (p. Hlinka) 

 

 

 

 

Uznesenie č. 164/07/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 

v sume 944,40 EUR na odmenu hlavnému kontrolórovi na položke vo výdavkoch 01116 

614 000-10  

                                                                                                                  podpísané   

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

   

                                                                                                      Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 15.)   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 16.) 

 

     Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a diskusiu, poprial všetko najlepšie k Vianočným 

sviatkom a ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pán Ján Ondruš          

pán Radomír Hlinka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 17. zasadnutí OcZ dňa 04.12.2013 a 09.12.2013 

 

 
Uznesenie č. 150/12/13  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje presun finančných 

prostriedkov z účtu FNM v sume 6.155,03 EUR na rozvoj obce – prívesná pracovná 

plošina- refundácia kapitálových výdavkov 

 

Uznesenie č. 151/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prerušenie zasadnutia 

zastupiteľstva s následným pokračovaním 09.12.2013 o 19.00 hod 

 

 

Uznesenie č. 152/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 3/2013  

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou 

 

Uznesenie č. 153/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2014-2016  

 

Uznesenie č. 154/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie vzdanie sa 

mandátu  poslanca p. Juraja Bálinta  

 

Uznesenie č. 155/12/13 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočet na rok 

2014 a berie na vedomie viacročný rozpočet na rok 2015, 2016 

 

Uznesenie č. 156/12/13 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz starostu obce na 

vykonanie inventarizácie na rok 2013.   

 

Uznesenie č. 157/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na návrh p. Barátha 

odsúhlasuje doplnenie do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra kontrolu dotácií 

poskytnutých obcou za rok 2012 a 2013 

 

Uznesenie č. 158/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán práce 

hlavného kontrolóra na I. polrok roka 2014 

 

Uznesenie č. 159/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia starostu obce 

 

Uznesenie č. 160/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo určené 

 

Uznesenie č. 161/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odmenu hlavnému 

kontrolórovi vo výške 20% súhrnu platov za obdobie január až november 2013 a to sumu 

944,40 EUR 

 



Uznesenie č. 162/12/13 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje úpravu výpožičného 

poriadku knižnice. 

Uznesenie č. 163/12/13 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje dodatok č. 1 

k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce 

Vinodol na rok 2014 

 

Uznesenie č. 164/12/13 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 

v sume 944,40 EUR na odmenu hlavnému kontrolórovi na položke vo výdavkoch 01116 

614 000-10  

 

 
 
 

Vo Vinodole 09.12.2013                                                           .............................................. 

                                                                                                      Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce     

              

 

 

 

 

 


