
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  5. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 23.09.2011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :  9 ( viď. prezenčná listina) p. Juraj Bálint prišiel o 18.30 hod. 
Neprítomný         :   0 
Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 
  
Začiatok: 18.00 hod.     
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  
Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p. Peter  Podhorský, p. Beňadik  Melišek 
Overovatelia zápisnice:  p. Peter Straňák, p. Peter Baráth 
 
 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu: 
  
 Program 
 
 1, Zahájenie 
 2, Kontrola uznesenia 
 3, Informačná správa o uskutočnených prácach v obci 
 4, Odsúhlasenie stravnej jednotky v školskej jedálni 
 5, Príprava projektu na ihrisko s umelou trávou 
 6, VZN č.2/2011 o podmienkach držania psov 
 7,  Smernica o verejnom obstarávaní 
 8,  Prenájom plošiny za sumu 7,-EUR/ 1/2 hod.  pre občanov Vinodolu  a 10,- 
     EUR/1/2 hod.  pre cudzích občanov 
 9, Správa hlavného kontrolóra o vykonávaní kontroly za mesiace júl až  
     september 2011 
10, Čerpanie rozpočtu obce Vinodol k 30.6.2011 
11, Dôvody vykázania straty v hospodárskej činnosti obce – kuchyňa 
12, Informácia o finančných nákladoch na Rekonštrukciu Domu smútku 
13, Informácia o stave projektu – Ponitrianske združenie obcí pre separovaný 
      zber a nakladanie s odpadmi 
14, Postup obce pri poskytovaní informácii v zmysle zákona o slobodnom 
      prístupe k informáciám  
15, Informácia o zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o znení 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
16, Rôzne 
17, Návrh uznesenia 
18, Záver 
 
Prítomní poslanci OZ hlasovali za návrh programu nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 



K bodu 2.) 
 
     V tomto bode hlavný kontrolór JUDr. Cyril Benovič prečítal uznesenie 
z minulého zasadnutia OZ.  
 
 
 K bodu 3.)  
 
     Starosta obce informoval o prácach v obci. Od posledného zastupiteľstva sa 
uskutočnili nasledovné práce v obci: 

- úprava okolia pri DS 
- dokončenie a kolaudácia DS 
- futbalový turnaj o pohár starostu obce 
- turnaj v plážovom volejbale 
- cez Leader vystúpenie DFS Sílešánek na Agrokomplexe 
- cez Leader turnaj v minifutbale v Čechynciach 
- výmena prasknutého potrubia vo WC na OcÚ 
- vyhotovenie miestnosti pre knižnicu v Školskej jedálni 
- 3 x kosenie cintorínov a verejnej zeleni v obci 
- práce na zbernom jarku pod hájom 
- 3 x zber plastových fliaš 
- zber elektroodpadu, pneumatík, batérií 
- 2 x vývoz kontajnerov z cintorínov 
- 5 x kosenie a polievanie detského ihriska 
- rozvoz šuteliny na Peteckej hore a na Novej hore 
- zabezpečenie opravy VO a opravy rozhlasu   
-  

Uznesenie  č. 38/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informačnú správu starostu obce o uskutočnených prácach v obci. 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek 
 
K bodu 4.) 
    V tomto bode  p. starosta prečítal žiadosť č. 432/2011 vedúcej školskej 
jedálne na schválenie stravnej jednotky (viď príloha č. 1) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie č. 39/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje výšku 

stravnej jednotky v 2. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo od 

1.10.2011. 

 

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

                                                                                  Stanislav Melišek                             
 
K bodu 5.) 
 
    Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode poslancov oboznámil 
s pripravovaným projektom na ihrisko s umelou trávou. 
18.30 hod. prišiel poslanec p. Juraj Bálint 
 

Uznesenie č. 40/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o príprave projektu na ihrisko s umelou trávou.  

 

                                                                                         

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

                                                                                           Stanislav Melišek      
                
K bodu 6.) 
 
   V tomto bode p. starosta Stanislav Melišek predložil na schválenie VZN č. 
2/2011 o podmienkach držania psov  (viď príloha č. 2) 
p. Špánik navrhol zmeniť sumu na: 
v čl. 7, bod 3a do 30,-EUR 
           bod 3b do 20,- EUR 
 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh p. starostu (pôvodné VZN č. 2/2011) 
Za: 1 
Proti: 8 
Zdržal sa: 0 
 
Za návrh p. Špánika hlasovali poslanci nasledovne: 
Za : 8 
Proti: 1  
Zdržal sa: 0  
  
 Uznesenie č. 41/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 

2/2011 o podmienkach držania psov a zároveň ruší VZN č. 1/2008. 
                                                  
                                                                                         ............................. 

                                                                                          Stanislav Melišek 



K bodu 7.) 
    
Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie 
smernicu o verejnom obstarávaní (viď príloha č. 3) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 42/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

Smernicu o verejnom obstarávaní a zároveň ruší Smernicu o verejnom 

obstarávaní prijatú uznesením č. 07/01/11. 

 

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

                                                                                       Stanislav Melišek 
 
K bodu 8.) 
 
   V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek prečítal sumu za prenájom 
plošiny a to 7,-EUR/za každú začatú  ½  hod. pre občanov Vinodolu a 10,-EUR/ 
za každú začatú ½ hod. pre cudzích občanov, ktorí bývajú mimo obce Vinodol.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 43/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

prenájom plošiny za sumu 7,-EUR za každú načatú ½ hod pre občanov 

Vinodolu a 10,-EUR za každú načatú ½ hod. pre cudzích občanov.    

 

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

                                                                                       Stanislav Melišek                                                                                                                                                                                                                                       
K bodu 9.) 
 
 V tomto bode  JUDr. Cyril Benovič   prečítal správu o vykonaní kontroly za 
mesiace júl až september 2011  (viď príloha č. 4). 
 

Uznesenie  č. 44/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly za mesiace júl až september 

2011.  

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

                                                                                      Stanislav Melišek 



K bodu 10.) 
 
V tomto bode poslanci jednali o čerpaní rozpočtu.  
Pripomienky: 
p. Špánik – sa pýtal na položku č. 637001 školenia kurzy, semináre na matriky 
p. Ďuranová odpovedala, že sa jednalo o školenie matrikárov v Podbanskom, 
finančné prostriedky sú čerpané z dotácii. 
p. Špánik sa pýtal na sumu v rozpočtovej položke 632001 – Plyn v cca 3000,- 
EUR a pýtal sa, že prečo nie sú všetky faktúry zverejnené na internetovej stránke 
čo sa týka DS.  
p. Ďuranová odpovedala, že sa jedná o nedoplatok za rok 2010 a ďalej, že 
nedopatrením sa nezverejnila posledná faktúra ohľadom DS 
p. Špánik sa pýtal, čo je v položke 637005 špeciálne služby v DS. 
p. Ďuranová odpovedala, že sa jedná o externý manažment na projekt 
Rekonštrukcia DS. Celková čiastka 7962,48 EUR nebola zahrnutá v rozpočte na 
rok 2011. Starosta obce povedal poslancom, že je potrebné upraviť rozpočet na 
tejto položke. 
Ing. Bulla navrhol presun z rozpočtovej položky na údržbu ciest a chodníkov 
635006– 7500,-EUR a taktiež presun z rozpočtovej položky  všeobecný materiál 
značenie ulíc 633006 – 450,-EUR. Suma 7950,-EUR sa presúva na položku 
637005 špeciálne služby v DS.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne za Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 (viď 
príloha č. 5): 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 Uznesenie  č. 45/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o čerpaní rozpočtu obce Vinodol k 30.06.2011 a schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2011.  

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

                                                                                       Stanislav Melišek 
 
K bodu 11.) 
 
    Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode prečítal dôvody na 
vykázanie straty v hospodárskej činnosti obce- kuchyňa. 
Konajú sa tu predajné akcie, DISCO, Burzy, Cirkusy, Kary, svadby v piatok 
a v nedeľu, predstavenia pre ZŠ, Mikuláš a rôzne posedenia s dôchodcami s 
deťmi. 
p. Špánik sa pýtal, či sa refunduje mzda údržbára, ktorý roznáša obedy. Pani 
Ďuranová odpovedala, že sa mzda refunduje.  



Uznesenie č. 46/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

dôvody vykázania straty v hospodárskej činnosti obce – kuchyňa. 

 

                                                                                     ............................... 
                                                                                       Stanislav Melišek        
K bodu 12.) 
 
   V tomto bode p. starosta Stanislav Melišek informoval o finančných nákladoch 
na Rekonštrukciu Domu smútku. 
 
Uznesenie č. 47/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o finančných nákladoch na Rekonštrukciu Domu smútku. 

 

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

                                                                                             Stanislav Melišek 

 
K bodu 13.) 
 
    Starosta obce p. Stanislav Melišek v tomto bode informoval o stave projektu – 
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.  
Pripomienky: 
p. Špánik sa pýtal, že prečo sa s tým nič nerobí, nikdy nevidel projekt a napriek 
tomu sme zaplatili. 
 
Uznesenie č. 48/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o stave projektu – Ponitrianske združenie obcí pre separovaný 

zber. 

 

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

                                                                                        Stanislav Melišek 
K bodu 14.) 
 
 V tomto bode starosta obce p. Stanislav Melišek navrhol, aby sa vypracoval 
postup obce pri poskytovaní informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.         
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 49/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá obecnému 

úradu vypracovať a predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu 



smernicu o zverejňovaní informácií v zmysle §5 ods. 1., zák. č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ. 
 
                                                                                           ............................ 
                                                                                          Stanislav Melišek 
          
K bodu 15.) 
 
    Starosta obce p. Stanislav Melišek informoval v tomto bode o zákone č. 
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o znení a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Termín predloženia VZN o hazardných hrách je do najbližšieho zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 50/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá obecnému 

úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o hazardných hrách 

v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ. 

 

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

                                                                                          Stanislav Melišek  
K bodu 16.) 
Rôzne: 
p. B. Hlinka: sa pýtal, že či sa budú s plošinou orezávať tuje Na výhone, aby sa 
dôležité oznamy hlásili vo večerných hodinách 
p. starosta Stanislav Melišek odpovedal, že sa budú orezávať tieto tuje.  
p. B. Melišek: Čo je s Trenažérom pre psov, ktorý vyhotovili  z dotácie od obce 
p. Bálint : motorky behajú po ihrisku 
Ing. Korpáš – kto bude upratovať v DS 

- Kedy bude poskytovaná potravinová pomoc 
Starosta p. Melišek odpovedal, že upratovanie v DS sa rieši a potravinová 
pomoc bude poskytnutá do konca roka 2011. 

p. Špánik – sa pýtal, či nebudú zmeny v organizačnom poriadku 
                a pripomenul, že treba robiť Tvorbu rozpočtu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 17.) 
     Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla prečítal uznesenie zo 
zasadnutia OZ. 
 
 
 
K bodu 18.) 
 
     Na záver zasadnutia  pán starosta Stanislav Melišek poďakoval prítomným 
poslancom  obce za účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
                                  
                                                                                  Stanislav Melišek 
                                                                                   starosta obce 
Overovatelia zápisnice:  
 
pán Peter Straňák  .............................. 
 
pán Peter Baráth   .............................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 5. zasadnutí OcZ dňa 23.09.2011 
 
 
 

Uznesenie  č. 38/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informačnú správu starostu obce o uskutočnených prácach v obci. 
 

 

Uznesenie č. 39/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje výšku 

stravnej jednotky v 2. Finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo od 

1.10.2011. 

 
 

Uznesenie č. 40/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o príprave projektu na ihrisko s umelou trávou.  

 

Uznesenie č. 41/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 

2/2011 o podmienkach držania psov a zároveň ruší VZN č. 1/2008. 

 

Uznesenie  č. 42/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

Smernicu o verejnom obstarávaní a zároveň ruší Smernicu o verejnom 

obstarávaní prijatú uznesením č. 07/01/11. 

 

Uznesenie  č. 43/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 

prenájom plošiny za sumu 7,-EUR za každú načatú ½ hod pre občanov 

Vinodolu a 10,-EUR za každú načatú ½ hod. pre cudzích občanov.    

 

Uznesenie  č. 44/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly za mesiace júl až september 

2011.  

 

Uznesenie  č. 45/09/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o čerpaní rozpočtu obce Vinodol k 30.06.2011 a schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2011. 

 

Uznesenie č. 46/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

dôvody vykázania straty v hospodárskej činnosti obce – kuchyňa. 

 

 

Uznesenie č. 47/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o finančných nákladoch na Rekonštrukciu Domu smútku. 

 



Uznesenie č. 48/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 

informáciu o stave projektu – Ponitrianske združenie obcí pre separovaný 

zber. 

 

Uznesenie č. 49/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá obecnému 

úradu vypracovať a predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu 

smernicu o zverejňovaní informácií v zmysle §5 ods. 1., zák. č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 50/09/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ukladá obecnému 

úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o hazardných hrách 

v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ. 

 

 

 

 

 

Vo Vinodole dňa 23.9.2011 

 

 

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

                                                                                                   Stanislav Melišek  

                                                                                                      starosta obce 
 


