
 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 11.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 08.11.2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 6 ( viď. prezenčná listina), Ing. Bulla prišiel o 18.10 hod.  

Neprítomní         :   2 (Ing. Michal Kozár. P. Juraj Bálint - ospravedlnení) 

Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 

  

Začiatok: 18.
00

 hod.     

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

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

Overovatelia zápisnice:  p. Vladimír Špánik, p. Benedikt Melišek 

 

 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. Stanislav Melišek 

predloţil návrh programu na schválenie: 

 

                 1./ Zahájenie 

                 2./ Prezentácie firmy SFH, s.r.o. na výstavbu bytoviek 

                3./ Odsúhlasenie podania projektu a odsúhlasenie 5% spoluúčasti na projekt  

                     „Prístupové chodníky“ 

                4./ Odsúhlasenie podania projektu a odsúhlasenie 5% spoluúčasti na projekt  

                     „Bariérové oplotenie“ 

                5./  Informácia o podaní  projektu z NSK na kultúru na rok 2013 a to na 900-té 

výročie 1. písomnej zmienky o obci Vinodol. 

                6./ Rozpočtové opatrenie obce č.3/2012 

                7./  Informácia o separovanom zbere v obci a nádobách na separovaný zber  

                8./  Informácia o stretnutí s dôchodcami 

                9./  Informácia o pripravovanom projekte: Spracovanie krajinno ekologického plánu  

                     z programu obnova dediny, t.j. predpríprava na Územný plán obce Vinodol 

               10./ Rôzne 

               11./ Záver 

 

K bodu 2.) 

 

     V tomto Ing. Hegedus z firmy SFH, s.r.o., Nové Zámky odprezentoval výstavbu nájomných 

bytoviek.  

Otázky: 

Starosta obce p. Stanislav Melišek sa pýtal, ţe aká rozloha pozemku je potrebná na výstavbu 

bytovky aj s parkoviskom. 

Ing. Hegedus odpovedal, ţe 1000m
2
  

Tento návrh si treba premyslieť do 01.12.2012. 

Keďţe obec nevlastní pozemok na tieto bytovky tak tento návrh do 01.12.2012 nepripadá do 

úvahy.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  a prezentáciu stavebnej firmy SFH, 

s.r.o., na výstavbu bytoviek.   

                      

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

                                                                                                  Stanislav Melišek 

 

 K bodu 3.)  

 

     Pán starosta obce Stanislav Melišek informoval o verejnom obstarávaní na projekt 

„Prístupové chodníky“ a vyzval poslancov, aby sa odsúhlasili  5 % spoluúčasť v  sume 

2.357,50 EUR.  



Pripomienky: 

p. Špánik sa vyjadril, ţe nakoľko víťazná firma VIA-KOM, Ţiar nad Hronom na tomto 

projekte vedela ušetriť väčšie mnoţstvo fin. prostriedkov bolo by dobré tento projekt doplniť 

o ďalšie cesty(komunikácie) a preto navrhol, aby sa počkalo na druhú výzvu, ktorá bude 

vypísaná  v decembri 2012 a podal návrh, aby sa tento projekt neodsúhlasil.. 

Starosta sa vyjadril – na tento projekt bolo vydané stavebné povolenie, verejná súťaţ. Po 

doplnení projektu by musel projektant dopracovať, alebo zmeniť projekt, vydať nové stavebné 

povolenie a nové výberové konanie cez verejného obstarávateľa. Toto sa nedá uskutočniť do 

dvoch mesiacov. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 3 (p. Marek Melišek, p. Peter Baráth a p. Peter Podhorský) 

Proti: 1 (p. Vladimír Špánik) 

Zdrţal sa: 3 (Ing. Peter Bulla, p. Peter Straňák a p. Beňadikt Melišek) 

 

Uznesenie č. 94/11/12 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie projektu  a 5 % 

spoluúčasť na projekte „ Prístupové chodníky“. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

     

 

K bodu 4.) 

    V tomto bode pán starosta informoval o verejnom obstarávaní na projekt „Bariérové 

oplotenie“ v sume 5.266,45 EUR a vyzval poslancov, aby odsúhlasili 5 % spoluúčasť v sume 

263,33 EUR. Jedná sa o oplotenie „zberného dvora“ v areáli obecného úradu.   

Ing. Bulla sa spýtal, ţe či sa nemohli tieto finančné prostriedky pouţiť aj na oplotenie iného 

priestranstva v obci. Starosta odpovedal, ţe sa môţu finančné prostriedky na iné oplotenie 

v obci ţiadať v ďalšej výzve.  

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 (p. Peter Straňák, p. Beňadik Melšek, p. Marek Melišek, p. Peter Baráth, p. Peter 

Podhorský) 

Proti: 1 ( p. Vladimír Špánik) 

Zdrţal sa: 1 ( Ing. Peter Bulla) 

  

Uznesenie č. 95/11/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektu a 5 % 

spoluúčasť na projekte „ Bariérové oplotenie“ 

 

 

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

                                                                                 Stanislav Melišek        

K bodu 5.) 

 

Starosta obce pán Stanislav Melišek v tomto bode informoval o podaní projektu z NSK na 

kultúru na rok 2013 a to na 900-té výročie  prvej písomnej zmienky o obci Vinodol v sume 

1.600,-EUR . 

p. Špánik navrhol, aby sa zriadila komisia pre organizovanie celoročných osláv 1. písomnej 

zmienky o obci Vinodol a finančné krytie bude z rozpočtu obce na rok 2013. 

  



 Uznesenie č. 96/11/12 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie projekt z NSK 

na kultúru na rok 2013 – „900-té výročie 1.písomnej zmienky o obci  Vinodol“ 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek 

 

K bodu 6.) 

 

  V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k čerpaniu 

rozpočtu k 30.09.2012 a následne schválili Rozpočtové opatrenie č. 3/2012. 

Pripomienky: 

p. Špánik pripomenul, ţe najprv treba urobiť rozpočtové opatrenie a potom treba čerpať 

peniaze.  

Ďalej sa pýtal na výdavky v MŠ a pripomenul, ţe fasáda sa robila v poslednom čase 2 krát. 

Starosta obce informoval, ţe sa robí oprava bývalej kniţnice, lebo tam bude lekáreň 

a kniţnica sa sťahuje do budovy Základnej školy. 

Prešlo sa k ďalšiemu bodu 

 

K bodu 7.) 

Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode informoval o separovanom zbere v obci 

a o nádobách na separovaný zber. Kaţdý dom dostane tri smetné nádoby. Ţlté sú uloţené 

v priestoroch Agrovinolu, ale budú ich musieť ešte načipovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu o separovanom zbere  

v obci a nádobách na separovaný zber. 

  

 

 

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

                                                                                                      Stanislav Melišek 

Pán Vladimír Špánik sa ospravedlnil, ţe musí odísť a odišiel. 

Prechádzame do bodu 6 schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2012 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdrţal sa : 0 

 

Uznesenie č. 97/11/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2012 v zmysle ustanovenia  § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. 

podľa priloženého návrhu. 

 

 

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

                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu č. 8.) 

 

V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek informoval o stretnutí s jubilujúcimi 

dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2012 o 11.
00 

hod. o13.
00 

hod. sa uskutoční 

stretnutie s ostatnými dôchodcami. 

 



Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie  informáciu o stretnutí s dôchodcami.  

 

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

                                                                                                    Stanislav Melišek  

 

 

 

K bodu 9.) 

Starosta obce informoval o pripavovanom projekte: Spracovanie krajinno ekologického plánu 

z programu obnova dediny, t.j. predpríprava na Územný plán obce Vinodol. 

Pán starosta vylúčil tento bod z dôvodu nespolupráce s poslancami. 

 

K bodu 10.) 

Rôzne: 

p. Júlia Janíková – sa sťaţovala na rozbitý štátny znak a zbúraný pomník v Dolnom Vinodole 

pri rybníku. 

p. starosta obce Stanislav Melišek povedal, ţe 4 x opravil tento pomník po vagabundoch, ale 

opraví ho aj teraz.  

p. Šulíková: sťaţovala sa na hlásenie v rozhlase a na vodu pri jej rodinnom dome. Navrhuje, 

aby sa dôleţité oznamy hlásili v stredu okolo 17.
00 

hod.  

Pán starosta obce odpovedal, ţe v rozpočte na rok 2013 bude aj poloţka na odkanalizovanie 

Úzkej ulice. 

Ing. Plšková odpovedala, ţe sa hlásia dôleţité oznamy v stredu poobede a taktieţ sa dávajú na 

internetovú stránku.   

p. Beňadik Melišek tieţ informoval, ţe pomník v Hornom Vinodole je poškodený vplyvom 

poveternostných podmienok.    

p. Peter Baráth a Ing. Penzeš: psy behajú po Hornom Vinodole, treba s nimi niečo robiť. 

Pán starosta Stanislav Melišek navrhol, aby sa z rozpočtu obce prispelo 300,-EUR na odchyt 

psov. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 1 

Zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 98/11/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 300,-EUR na odchyt psov. 

 

                                                  

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

                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

Ing. Penzeš sa pýtal, ţe kedy sa bude opravovať verejné osvetlenie pri pohostinstve „Biela 

čiapočka“. 

p. starosta Stanislav Melišek odpovedal, ţe to bolo opravené pred dvomi dňami, ale ak to 

znovu nesvieti tak sa to opraví. 

p. Peter Podhorský sa pýtal, ţe v akom štádiu je projekt o verejnom osvetlení. 

p. starosta obce odpovedal, ţe projekt bol podaný v r. 2009 a čakáme na vyhodnotenie 

projektov. 

Ing. Emil Korpáš sa pýtal, ţe prečo sa za detské jedno hroby platí 10,-EUR čiţe toľko ako za 

veľké jedno hroby. 



p. starosta obce povedal, ţe VZN o hrobových miestach sa spracuje do najbliţšieho 

zastupiteľstva čiţe  do 14.12.2012.  

 

 

K bodu 11) 

     Predseda návrhovej komisie Peter Straňák prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

K bodu 12.) 

 

     Na záver zasadnutia  pán starosta Stanislav Melišek poďakoval prítomným poslancom  

obce za účasť a diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pán Vladimír Špánik 

pán Benedikt Melišek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 10. zasadnutí OcZ dňa 08.11.2012 

 
Uznesenie č. 94/11/12 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie projektu  a 5 % 

spoluúčasť na projekte „ Prístupové chodníky“. 

 
Uznesenie č. 95/11/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektu a 5 % 

spoluúčasť na projekte „ Bariérové oplotenie“ 

 
Uznesenie č. 96/11/12 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie projekt z NSK 

na kultúru na rok 2013 – „900-té výročie 1.písomnej zmienky o obci Vinodoll“ 

 

 
Uznesenie č. 97/11/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2012 v zmysle ustanovenia  § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. 

podľa priloženého návrhu. 

 

 
Uznesenie č. 98/11/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 300,-EUR na odchyt psov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vinodole 8.11.2012 

 

                                                                                                            Stanislav Melišek 

                                                                                                                 starosta obce 

                                                                                       


