
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

spísaná na 20.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vinodole dňa 

13.08.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 8 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomní         :    1  (Ing. Pénzeš – neospravedlnený) 

  

Začiatok: 13.08.2014 o18.
00

 hod.     

 

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

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 20. zasadnutie OZ, privítal poslancov 

a predložil návrh programu na schválenie:  

Pán starosta navrhol, aby sa do navrhovaného programu doplnili body 9 až 13. 

1. Zahájenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie počtu poslancov OcZ a úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 

5. Informácia o vykonanej kontrole hlavným kontrolórom a výsledok kontroly 

6. Schválenie plánu práce HK na 2. polrok 2014 

7. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2014 

8. Schválenie rozpočtového opatrenie č. 2/2014 

9. Schválenie zámeru obce odpredať obecný pozemok z dôvodu vybudovania čerpacej stanice 

v obci Vinodol 

10. Schválenie prípravných prác územného plánu 

11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

12. Zrušenie uznesenia č. 01/12/10 

13. Žiadosť Milana Stojku a manželky o odpredaj pozemku od Jednoty SD Nitra 

14. Rôzne 

15. Uznesenia 

16. Záver 

Prítomní poslanci hlasovali za program nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program obecného zastupiteľstva bol schválený. 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová 

 K bodu 2.) 

V tomto bode p. starosta navrhol za overovateľov zápisnice p. Helenu Penzešovú a p. Romana 

Čulíka. 

 

 



K bodu 3.) 

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: Ing. Kopráš, p. Hlinka a p. Ondruš. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Ing. Korpáš)  

Uznesenie č. 187/08/14 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrhovú komisiu v zložení 

Ing. Korpáš, p. Hlinka a p. Ondruš. 

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

                                                                                                            Stanislav Melišek           

  

K bodu 4.) 

V tomto bode sa rokovalo o určení počtu poslancov a o úväzku  starostu obce  na celé volebné obdobie 

2014/2018 v obci Vinodol. 

p. Ondruš navrhol, aby počet poslancov na toto obdobie bolo 9. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

p. starosta upozornil p. Špánika, že prítomní poslanci majú len tri možnosti hlasovania – za, proti, 

zdržal sa. Nehlasuje len vtedy keď nie je na zastupiteľstve. 

Uznesenie č. 188/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje počet poslancov v obci 

Vinodol na volebné obdobie 2014-2018 v počte 9 poslancov. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

Ďalej v tomto bode p. Baráth navrhol, aby bol schválený celý úväzok starostu obce na  volebné 

obdobie  2014/2018  



Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti. 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 189/08/14 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje úväzok starostu obce na celé 

volebné obdobie 2014/2018 na 1,00 (celý úväzok) 

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

                                                                                                                         Stanislav Melišek 

K bodu 5.) 

Starosta obce v tomto bode prečítal správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom  obce 

Vinodol(viď príloha č. 1) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  

Za: 8 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 190/08/14 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o kontrole vykonanej  hlavným kontrolórom.       

 

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

                                                                                                            Stanislav Melišek                                                                                                                                       

 

K bodu 6.) 

V tomto bode p. starosta  predložil na schválenie plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 

 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 



Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 191/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Vinodol na II. polrok 2014. 

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

                                                                                                               Stanislav Melišek 

Pán poslanec p. Baráth sa pýtal, že kedy hlavný kontrolór predloží zastupiteľstvu správu o kontrole 

dotácií pre neziskové organizácie za rok 2012 a 2013. Navrhuje, aby termín podania tejto žiadosti bol 

do najbližšieho zastupiteľstva. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 1 (Špánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 192/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje doplnenie do uznesenia č. 

157/12/13 termín :  do najbližšieho zastupiteľstva. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

K bodu  7.) 

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2014: 

Pripomienky: 

p. Špánik konštatoval, že na propagáciu, reklamu a inzerciu bol prečerpaný rozpočet o sumu  122,70 

%  a zaujímal sa o to kde sa tieto finančné prostriedky použili. 

p. Ďuranová odpovedala, že tieto prostriedky boli použité na inzerciu výberového konania na riaditeľa 

MŠ, ZŠ do nitrianskych novín. 

 

 



Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 193/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

obce Vinodol k 30.06.2014 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

K bodu 8.) 

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2014. 

Pripomienky: 

Ing. Korpáš sa zaujímal, aké chodníky sa robili a aké sa plánujú robiť?  

Starosta obce odpovedal, že rekonštrukciou prešiel chodník na ulici Na výhone a ďalej sa plánuje 

robiť chodník medzi Hlbokou ulicou a ulicou Telepy. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 2 (p. Čulík, p. Špánik)  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 194/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

2/2014. 

 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

 



K bodu 9.) 

Pán starosta  v tomto bode predložil poslancom zámer odpredať pozemok na vybudovanie čerpacej 

stanice. Jedná sa o parcely 884/2 o výmere 1170 m
2 
a časť parcely 884 podľa geometrického plánu 

z dôvodu vybudovania čerpacej stanice. 

Prítomní poslanci hlasovali o zverejnenie tohto zámeru nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 195/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje zámer obce Vinodol 

odpredať obecné pozemky  C KN parcela 884/2 o výmere 1170 m
2
 , ostatné plochy a časť parcely č.  

884 o výmere 9779 m
2
, orná pôda na vybudovanie čerpacej stanice v obci Vinodol. 

 

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

                                                                                                                Stanislav Melišek 

K bodu 10.) 

V tomto bode p. starosta  oboznámil poslancov  s návrhom na schválenie  prípravných prác na územný 

plán obce Vinodol. 

p.Špánik sa spýtal kto tieto prípravné práce vybavuje a ako sa  dostal k tejto ponuke. 

p. starosta odpovedal, že prípravné práce bude robiť Ing. Cukorová, ktorá robila tento projekt aj v 

obci Černík.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 196/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prípravné práce na územný 

plán obce Vinodol. 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 



K bodu 11.) 

Pán starosta  v tomto bode predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 3/2014, ktoré sa týka 

prípravných prác na územný plán obce Vinodol. Jedná sa o sumu 3.000,-EUR.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 197/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

3/2014. 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

K bodu 12.) 

V tomto bode p. starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 01/12/10. 

p. Špánik sa pýtal čoho sa týka toto uznesenie a prečo by sa malo zrušiť. 

p. starosta odpovedal, že toto uznesenie sa týka povereného poslanca p. Špánika, ktorý bol poverený 

zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. Toto uznesenie chce zrušiť z dôvodu, že bolo nezákonne zvolané 

zastupiteľstvo, ktoré viedol p. Špánik.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 1 (Ing. Korpáš) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 198/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší uznesenie č. 01/12/10. 

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

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

 

p. Špánik navrhol, aby sa p. Čulík stal povereným poslancom na zvolávanie a vedenie zasadnutí OcZ.  

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 



Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 ( Ing. Korpáš, p. Pénzešová a p. Čulík) 

Uznesenie č. 199/08/14- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole poveruje poslanca p. Čulíka  zvolávať 

a viesť OcZ.   

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

                                                                                                                                    Stanislav Melišek 

K bodu 13.) 

Pán starosta obce v tomto bode predložil žiadosť od manželov Stojkových na odpredaj pozemku od 

Jednoty. 

p. Stojka ukázal list od TI-MIX-u, kde mu p. Virág napísal, aby sa nepohyboval po jeho pozemku. 

p.starosta navrhol poslancom, aby išli  riešiť túto situáciu s vedením Jednoty. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 200/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole poveruje poslancov p. Špánika, p. 

Čulíka v spolupráci so starostom obce k prejednaniu sporného užívania spoločného dvora p. 

Stojku, p. Buchovej, Pizzérie Timix na COOP Jednota. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu 14.) 

Rôzne: 

V tomto bode p. Ďuranová predložila návrh, aby sa schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 kvôli 

navýšeniu položky propagácia, reklama a inzercia v sumu 500,-EUR. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Korpáš)  



Uznesenie č. 201/08/14  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

4/2014. 

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

                                                                                                        Stanislav Melišek 

p. Ondruš navrhol, aby sa preložili kontajnery na použité šatstvo z Horného Vinodolu  z dôvodu 

rozhadzovania šatov rómskymi občanmi. 

p. starosta obce pochválil p. Petra Virága za peknú údržbu trávnika v areáli MŠ. 

ˇ 

K bodu 15.)   

 

     p. Ďuranová  prečítala uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

K bodu 16.) 

 

     Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným poslancom 

obecného zastupiteľstva za účasť a diskusiu a ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

                                  

                                                                                  Stanislav Melišek 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

pani Helena Pénzešová          

pán Roman Čulík  

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 20. zasadnutí OcZ dňa 13.08.2014 

 

Uznesenie č. 187/08/14 - Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje návrhovú komisiu v zložení 

Ing. Korpáš, p. Hlinka a p. Ondruš  

Uznesenie č. 188/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje počet poslancov v obci 

Vinodol na volebné obdobie 2014-2018 v počte 9 poslancov. 

Uznesenie č. 189/08/14 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje úväzok starostu obce na celé 

volebné obdobie 2014/2018 na 1,00 (celý úväzok) 

Uznesenie č. 190/08/14 -  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 

o kontrole vykonanej  hlavným kontrolórom.       

Uznesenie č. 191/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Vinodol na II. polrok 2014. 

Uznesenie č. 192/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje doplnenie do uznesenia č. 

157/12/13 termín : do najbližšieho zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 193/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

obce Vinodol k 30.06.2014 

Uznesenie č. 194/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

2/2014 

Uznesenie č. 195/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje zámer obce Vinodol 

odpredať obecné pozemky  C KN parcela 884/2 o výmere 1170 m
2
 , ostatné plochy a časť parcely č. 

884 o výmere 9779 m
2
, orná pôda na vybudovanie čerpacej stanice v obci Vinodol 

Uznesenie č. 196/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje prípravné práce na územný 

plán obce Vinodol. 

Uznesenie č. 197/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

3/2014. 

Uznesenie č. 198/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší uznesenie č. 01/12/10. 

Uznesenie č. 199/08/14- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole poveruje poslanca p. Čulíka zvolávať 

a viesť OcZ.   

Uznesenie č. 200/08/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole poveruje poslancov p. Špánika, p. 

Čulíka v spolupráci so starostom obce k prejednaniu sporného užívania spoločného dvora p. Stojku, 

p. Buchovej, Pizzérie Timix na COOP Jednota. 



Uznesenie č. 201/08/14  Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

4/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vinodole 13.08.2014                                                  .................................................... 

                                                                                                         starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Počet obyvateľov obce Vinodol  pre Voľby 

do samosprávy obcí je 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinodol 22.08.2014 


