
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

spísaná na 21.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vinodole dňa 

05.11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní poslanci : 9 ( viď. prezenčná listina)  

Neprítomný         :    0 

  

Začiatok: 05.11.2014 o18.
00

 hod.     

 

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

Zasadnutie viedol p. starosta Stanislav Melišek, ktorý zahájil 21. zasadnutie OZ, privítal poslancov 

a predložil návrh programu na schválenie:  

Program: 

1,Zahájenie 

2, Kontrola uznesení 

3, Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

4, VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Vinodol 

5, VZN č. 3/2014  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhom mieste na území obce Vinodol 

6, Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ 

7, Zadanie Územného plánu Obce Vinodol 

8, Rozpočtové opatrenie č. 4,5,6,/2014 – viazané finančné prostriedky 

9, Rozpočtové opatrenie č. 4,5,6/2014 – starosta obce 

10, Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 

11, Čerpanie rozpočtu k 30.09.2014 

12, Schválenie spôsobu predaja pozemkov priamym predajom   

13, Schválenie preplatenia minuloročnej dovolenky 

14, Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2013 

15, Rôzne  

16,Uznesenie 

17, Záver  

Pán starosta navrhol, aby sa z programu vylúčil bod 7. 



p. Ing.  Pénzeš a p. Špánik sa vyjadrili, že síce sú prítomní, budú sa zapájať do diskusie, ale nebudú 

hlasovať. 

 

Prítomní poslanci hlasovali za program nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasovali: 2 ( Ing. Pénzeš, p. Špánik) 

Program obecného zastupiteľstva bol schválený. 

Návrhová komisia: 

p. Čulík, p. Baráth a p. Pénzešová 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za.: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (Ing. Pénzeš, p. Špánik) 

Overovatelia zápisnice: 

p. Ondruš, p. Uher 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová 

 

 K bodu 2.) 

V tomto bode p. starosta prečítal kontrolu uznesenia a oboznámil poslancov o tom, že všetky 

uznesenia boli splnené. 

Uznesenie č. 200/08/14 – bolo vyriešené tým, že zástupcovia  firmy TIMIX poslali na obecný úrad 

list, v ktorom sa vyjadrili, že povolia prechod rodine Buchových a Stojkových cez pozemok, ktorý 

majú v prenájme. 

 

K bodu 3.) 

V tomto bode hlavný kontrolór Ing. Zaťko predniesol Správu z vykonanej kontroly (viď príloha č. 

1) 



Pripomienky: 

Starosta obce p. Stanislav Melišek vysvetlil zastupiteľstvu, že hlavný kontrolór síce vykonal 

kontrolu podľa uznesenia zastupiteľstva, ale p. Baráth žiadal vykonať kontrolu zúčtovania 

dotácií., ktoré na zasadnutí OcZ dňa 04.12.2013 a 9.12.2013 predložil p. Baráth. 

A preto nepodpísal zápisnicu hlavnému kontrolórovi. 

p. Špánik sa vyjadril, že kontrola bola účelová.. 

Ing. Zaťko skonštatoval, že je možnosť uložiť sankcie ohľadom poskytovania dotácií. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra. 

 

K bodu 4.) 

Pán starosta obce v tomto bode predložil na schválenie VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol ( príloha č. 2). 

Pripomienky: 

p. Špánik: k § 3 – viac by sa malo dbať na prevenciu vzniku odpadov. 

Ing. Plšková odpovedala, že sa robí osveta na Základnej škole. 

Ďalej k § 4 – práva pôvodcu odpadu a k § 9 systém zberu, prepravy , zhodnocovania 

a zneškodňovania KO a jeho zložiek. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 1 (Ing. Korpáš) 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Korpáš)  

 

Uznesenie č. 202/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2014 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol. 

 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

K bodu 5.) 

V tomto bode pán starosta obce predložil na schválenie VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území obce Vinodol (príloha č. 4) 

 



 

K tomuto VZN neboli žiadne pripomienky. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (Ing. Pénzeš, p. Špánik) 

Uznesenie č. 203/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území obce Vinodol. 

  

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

K bodu 6.) 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie Dodatok č. 1 k zásadám 

o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva do Vinodole. (príloha č. 5) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (Ing. Pénzeš, p. Špánik) 

 

Uznesenie č. 204/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k zásadám 

o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinodole. 

 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

 K bodu 8.) 

V tomto bode starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 4,5,6/2014 – viazané 

finančné prostriedky (viď príloha č. 6) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 205/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

4,5,6/2014 – viazané finančné prostriedky. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu 9.) 

Starosta obce pán Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie Rozpočtové opatrenia č. 

4,5,6/2014 – starostom obce (príloha č. 7).  Jedná sa o presun finančných prostriedkov. 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 206/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

4,5,6/2014 – starosta obce. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

K bodu 10.) 

V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 

5/2014 (príloha č. 8) 

Pripomienky: 

p. Špánik sa pýtal, že prečo sa navyšuje suma 6.500,-EUR na prístupové chodníky. 

p. starosta odpovedal, že tieto finančné prostriedky sa použili na cestu k tribúne, na cestu 

k hlavnej ceste a táto cesta sa rozšírila o 0,5 m. S týmto sa nerátalo v projekte. 

 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za:5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (p. Čulík, p. Korpáš)  

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

 



 

Uznesenie č. 207/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2014 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 11.) 

V tomto bode sa prejednávalo čerpanie rozpočtu k 30.09.2014 (príloha č.9) 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Korpáš) 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 208/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

k 30.09.2014 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

 

 

K bodu 12.) 

 

Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie spôsob predaja pozemkov 

priamym predajom. Jedná sa o pozemky parcela pozemok reg. E KN č.884 (orná pôda) o výmere 2330 

m
2
  v celkovej výmere 9779 m

2
, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom v kat. území Dolný 

Vinodol, Obec Vinodol a pozemok parcela reg. C KN č. 884/2 (ostatné plochy) o výmere 1170 m
2
 . 

Minimálna cena za ktorú Obec Vinodol ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť  - pozemky, 

bude stanovená znaleckým posudkom.    

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

 



Uznesenie č. 209/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje zámer predať majetok obce 

a spôsob jeho predaja priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa znaleckého posudku, a to pozemok reg. E KN .č.884 (orná pôda) o výmere 2330 

m
2
  z celkovej výmery 9779 m 

2
, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom v kat. území Dolný 

Vinodol, Obec Vinodol a pozemok parcela reg. C KN č. 884/2 (ostatné plochy) o výmere 1170 m
2
 . 

 

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

                                                                                                                       Stanislav Melišek 

 

K bodu 13.)       

V tomto bode starosta obce  p. Stanislav Melišek  predložil na schválenie preplatenie svojej dovolenky 

v počte 27 dní. 

 Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 210/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky starostovi obce v počte 27 dní. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 

K bodu 14.) 

Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2013 

Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( p. Korpáš, p. Čulík) 

Nehlasoval: 2 (p. Špánik, Ing. Pénzeš) 

Uznesenie č. 211/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 

nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2013. 

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

                                                                                                                   Stanislav Melišek 



K bodu 15.) 

Rôzne: 

p. Špáník sa pýtal, že v územnom pláne je uvedená divoká nelegálna skládka v strede obce. 

Ing. Plšková odpovedala, že táto skládka je zlikvidovaná a nachádzala sa na Špánikovej lúke za 

horným cintorínom a ešte stále je evidovaná na ministerstve životnom prostredí.  

p. Lukáčová – poukázala na to, že cez sviatky všetkých svätých bol kontajner na oboch cintorínoch 

plný. 

Starosta p. Stanislav Melišek odpovedal, že vývoz kontajnera bol nahlásený týždeň dopredu a PZO 

odviezlo tieto kontajnery až po sviatkoch. 

p.Lukáč sa pýtal, že kedy sa bude renovovať verejné osvetlenie v obci.  

Starosta obce p. Melišek odpovedal, že v roku 2009 bola podaná žiadosť , v roku 2012 tento 

projekt odsúhlasili. Teraz sa vyhodnocuje tretie výberové konanie. 

 Ing. Anton Zaťko informoval , že dňa 24.07.2014 podal na krajskú prokuratúru podnet na 

prešetrenie rozdielu skutočného a účtovného stavu motorového vozidla Mercedes. Kontrolór 

musel tento stav oznámiť príslušným orgánom na neznámeho páchateľa. 

18.9.2014 obdržal z ORPZ Nitra uznesenie , že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu. 

Ing. Korpáš – sa pýtal, na artézku studňu , že prečo je rozobratá. 

Starosta p. Stanislav Melišek odpovedal, že sa na nej pracuje. 

ad 16.) 

V tomto bode predseda návrhovej komisie p. Roman Čulík prečítal uznesenia 

ad17.)  

   Na záver zasadnutia starosta obce pán Stanislav Melišek  poďakoval prítomným poslancom 

obecného zastupiteľstva za účasť a diskusiu a ukončil zasadnutie OZ .  

 

Overovatelia zápisnice: 

Pán Ján Ondruš 

Pán Slavomír Uher 

                                                                                                                 Stanislav Melišek 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 



 

Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 21. zasadnutí OcZ dňa 05.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra. 

Uznesenie č. 202/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2014 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol. 

Uznesenie č. 203/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území obce Vinodol. 

Uznesenie č. 204/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k zásadám 

o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinodole. 

Uznesenie č. 205/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

4,5,6/2014 – viazané finančné prostriedky. 

Uznesenie č. 206/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

4,5,6/2014 – starosta obce. 

Uznesenie č. 207/11/14 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2014 

Uznesenie č. 208/11/14 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu 

k 30.09.2014 

     Uznesenie č. 209/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje zámer predať majetok      

obce a spôsob jeho predaja priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

majetku stanovenej podľa znaleckého posudku, a to pozemok reg. E KN .č.884 (orná pôda) 

o výmere 2330 m
2
  z celkovej výmery 9779 m 

2
, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom v kat. 

území Dolný Vinodol, Obec Vinodol a pozemok parcela reg. C KN č. 884/2 (ostatné plochy) 

o výmere 1170 m
2
 . 

Uznesenie č. 210/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky starostovi obce v počte 27 dní. 

Uznesenie č. 211/11/14 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 

nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2013. 

 

 

 

          Vo Vinodole 05.11.2014                                          Stanislav Melišek 

                                                                                             starosta obce 

                                                        

 



 

 

 


