
 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na 12.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 14.12.2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 8 ( viď. prezenčná listina), p. Marek Melišek prišiel o 18.40 hod.  

Neprítomný         :   1 (p. Peter Straňák – ospravedlnený) 

Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 

  

Začiatok: 18.
00

 hod.     

Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  

Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p.Vladimír Špánik a p. Beňadikt Melišek 

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

 

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

predložil návrh programu na schválenie: 

 

1. Zahájenie 

2.Kontrola uznesenia 

3.Schválenie VZN č. 2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

4.Schválenie VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný 

odpad 

5. Schválenie pôžičky pre p. Emila Lakatoša na pohreb manželky 

6. Schválenie 5% spoluúčasti k projektu Verejné osvetlenie 

7.Príkaz starostu č. 1/2012 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 

9.Schválenie rozpočtu obce na roky 2013-2015 

10. Informácia o prácach v obci 

11. Rôzne  

12.Voľba Hlavného kontrolóra obce Vinodol  

13. Uznesenie 

14. Záver 

Prítomní poslanci hlasovali za návrh programu nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program bol jednohlasne schválený 

 

K bodu 2.) 

 

     V tomto JUDr. Cyril Benovič, hlavný kontrolór prečítal kontrolu uznesenia.  

 

 

 K bodu 3.)  

 

     Pán starosta obce Stanislav Melišek predložil na schválenie VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby. (viď www.obec-vinodol.sk ) 

http://www.obec-vinodol.sk/


Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne: 

Za : 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 99/12/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

     

 

K bodu 4.) 

    Pán starosta Stanislav Melišek predložil poslancom na schválenie VZN č. 3/2012 

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. (viď 

www.obec-vinodol.sk )  

Pripomienky: p. Špánik navrhol, aby sa v prílohe č. 3 tohto VZN zvýšili poplatky. Jedná sa 

o body 

 č. c) Lunapark na sumu 3,50 EUR  

č. d) predaj poľnohospodárskych produktov na sumu 3,-EUR 

Ostatní poslanci sa vyjadrili, že dane a iné poplatky sa zvyšovať nebudú. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 100/12/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 

 

 

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

                                                                                 Stanislav Melišek        

K bodu 5.) 

 

V tomto bode pán starosta prečítal žiadosť p. Emila Lakatoša o pôžičku v sume 1.050,-EUR 

na pohreb svojej manželky Ivety Lakatošovej. Menovaný bude túto sumu splácať po 105,- 

EUR mesačne vždy 19. dňa v mesiaci, nakoľko poberá sociálne dávky formou osobitného 

príjemcu obce Vinodol. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2  

   

 Uznesenie č. 101/12/12 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje pôžičku pre p. 

Emila Lakatoša na pohreb manželky vo výške 1.050,- EUR 

 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek 

 

http://www.obec-vinodol.sk/


 

K bodu 6.) 

 

  Pán starosta obce Stanislav Melišek informoval poslancov o schválených finančných 

prostriedkoch na projekt Verejné osvetlenie, ktorý obec podávala v roku 2010. 

Pripomienky: 

P.Špánik konštatoval, že sa teší, ale vyjadril obavy, že či to bude pre obec úspornejšie a či 

nebude obec na to doplácať. 

Pán Starosta Stanislav Melišek odpovedal, že to bude úspornejšie. 

p. Špánik sa pýtal, že aké svietidlá budú použité. 

Ing. Plšková mu priniesla projektovú dokumentáciu. 

Pán starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali o 5 % spoluúčasti k projektu na verejné 

osvetlenie vo výške 13.147,41 EUR. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 102/12/2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5% spoluúčasť 

k projektu na verejné osvetlenie vo výške 13.147,41 EUR. 

 

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

                                                                                                                          Stanislav Melišek      

Prišiel pán Marek Melišek 

                                                                                                                           

K bodu 7.) 

 

V tomto bode p. starosta obce prečítal Príkaz starostu obce č. 1/2012 na vykonanie 

inventarizácie (viď príloha č. 1) 

Pripomienky: 

Ing. Bulla žiadal, aby bol v tomto príkaze vymenený za poslanca p. Petra Straňáka. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2012 na 

vykonanie inventarizácie k 31.12.2012. 

  

 

 

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

                                                                                                      Stanislav Melišek 

 

K bodu 8.) 

 

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

opatrenie v rozpočte obce č. 4/2012.( príloha č. 2) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

  



Uznesenie č. 103/12/2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové 

opatrenie v rozpočte obce č. 4/2012. 

 

 

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

                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu č. 9.) 

 

V tomto sa rokovalo o schválení Rozpočtu obce na roky 2013-2015 ( viď www.obec-vinodol.sk 

) 

Pripomienky a otázky poslancov klubu 7 predniesol pán Špánik (viď príloha č. 3) 

Odpovede na otázky: 

1. p. Magdaléna Barátová 

2. sociálne dávky, ktoré prichádzajú z UPSVR formou osobitného príjemcu obce Vinodol 

3. jedná sa o funkčný plat všetkých zamestnancov vrátane príplatkov. 

 

Prítomní poslanci hlasovali za Rozpočet obce na roky 2013-2015 so zmenami nasledovne: 

Za : 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pán starosta sa ďalej prečítal žiadosti o dotácie: 

Rámus: 600,-Eur 

OZ Senior 500,- EUR 

OZ ČIN-ČIN – 2600,-EUR 

Reformovaná cirkev – 800,-EUR 

Nohejbalisti: 1500,- EUR 

Rímsko-katolícka cirkev: 2850,-EUR 

FC Vinodol:  16.000,-  EUR 

Ďalej FC Vinodol podal žiadosti na znovuoplotenie areálu futbalového ihriska FC Vinodol 

a Žiadosť o opláštenie protiľahlej tribúny. 

Ale nakoľko je rozpočet už schválený nebude sa OcZ  zaoberať týmito žiadosťami. 

 

Uznesenie č. 104/12/2012 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočet obce 

Vinodol na rok 2013 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2014 a 2015.  

 

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

                                                                                                    Stanislav Melišek  

 

 

 

K bodu 10.) 

Starosta obce informoval o prácach v obci: 

Na projekt Úprava verejného priestranstva sme obdržali sumu 4.998,-EUR – oplotenie je už 

hotové. 

Schválený projekt Multifunkčné ihrisko v sume  50.983,-EUR 

Schválený projekt Verejné osvetlenie v sume 249.800,79 EUR 

 

 

 

http://www.obec-vinodol.sk/


Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu starostu obce o prácach 

v obci. 

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

                                                                                                            Stanislav Melišek 

 

 

 

K bodu 11.) 

 

Rôzne: 

p. starosta obce chcel pôvodne dať do programu rokovania aj odpredaj pozemku vo výmere 

89 m
2
 pre pána Michala Szaba, ale nakoľko obec nemá spomínaný pozemok na vlastníckom 

liste
 
 presúva sa tento bod na neskoršie zasadnutie. Delimitačný protokol obec na spomínaný 

pozemok vlastní a na základe žiadostí na Kataster nehnuteľností Ing. Plšková vybaví všetky 

potrebné úkony, aby sa pozemok mohol potom p. Szabovi predať. 

Ing. Korpáš sa pýtal či sa ešte nevypracovalo nové VZN  na cintorínske poplatky ohľadom 

poplatkov za detské hroby. 

p. starosta odpovedal, že sa nebude zatiaľ toto VZN č. 1/2012 meniť. 

Marek Melišek sa pýtal na odhŕňanie ciest v obci 

p. starosta odpovedal, že sa to momentálne rieši 

p. Špánik navrhol, aby sa odsúhlasila odmena zapisovateľke v sume 20,- EUR zápisnicu 

z každého zasadnutia. 

 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za : 8 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 105/12/2012 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odmenu 

zapisovateľke vo výške 20 ,-EUR za zápisnicu z každého zastupiteľstva. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 12.)   

 

Voľba hlavného kontrolóra 

 

V tomto bode predseda volebnej komisie Ing. Kozár predstavil dvoch  kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce Vinodol: 

Ing. Pavol Gálik 

Ing. Anton Zaťko 

Pán starosta vyzval prítomných poslancov či majú otázky na týchto kandidátov. 

Poslanci nemali žiadne otázky. 

Pán starosta navrhol poslancom prestávku 5 min. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 106/12/2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prestávku 

v zasadnutí v rozsahu 5 minút 

 

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

                                                                                                               Stanislav Melišek 

 

 

  

 

Po prestávke poslanci OZ označili hlasovacie lístky a tieto vložili do urny. 

Volebná komisia sčítala hlasy a vyhlásila výsledky voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol. 

Ing. Pavol Gálik – získal 2 hlasy 

Ing. Anton Zaťko – získal 6 hlasov. 

Zápisnica z volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol (viď 

príloha č. 4) 

 

 

Uznesenie č. 107/12//2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje výsledky voľby 

hlavného kontrolóra obce Vinodol, pričom do funkcie hlavného kontrolóra obce bol 

zvolený Ing. Anton Zaťko. 

 

                                                  

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

                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

p. starosta obce Stanislav Melišek vyzval Ing. Zaťka aby prišiel zaujať svoje miesto. 

 

 

K bodu 13) 

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

 

 

 

K bodu 14.) 

 

     Na záver zasadnutia  pán starosta Stanislav Melišek poďakoval doterajšiemu hlavnému 

kontrolórovi obce JUDr. Benovičovi za 25 ročnú činnosť pre obec Vinodol, za spoluprácu, za 

rady a ocenil v akých podmienkach pracoval keďže bol pod tlakom niektorých poslancov. 

Poďakoval prítomným poslancom  obce za účasť a diskusiu a poprial im všetko dobré, veľa 

zdravia a spokojnosti v Novom roku 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 12. zasadnutí OcZ dňa 14.12.2012 

 
 

 

Uznesenie č. 99/12/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

 

Uznesenie č. 100/12/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 

 

   

 Uznesenie č. 101/12/12 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje pôžičku pre p. 

Emila Lakatoša na pohreb manželky vo výške 1.050,- EUR 

 

Uznesenie č. 102/12/2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5% spoluúčasť 

k projektu na verejné osvetlenie vo výške 13.147,41 EUR. 

 

Uznesenie č. 103/12/2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové 

opatrenie v rozpočte obce č. 4/2012. 

 

Uznesenie č. 104/12/2012 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočet obce 

Vinodol na rok 2013 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2014 a 2015.  

 

Uznesenie č. 105/12/2012 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje odmenu 

zapisovateľke vo výške 20 ,-EUR za zápisnicu z každého zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 106/12/2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prestávku 

v zasadnutí v rozsahu 5 minút 

 

Uznesenie č. 107/12//2012 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje výsledky voľby 

hlavného kontrolóra obce Vinodol, pričom do funkcie hlavného kontrolóra obce bol 

zvolený Ing.Anton Zaťko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vinodole 14.12.2012 

 

                                                                                                            Stanislav Melišek 

                                                                                                                 starosta obce 

  

 

 



 

 
 



          



      
 

 



 
 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           


