
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  8.riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 20.03.2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :  8 ( viď. prezenčná listina)  
Neprítomný         :   1 (p. Bálint) 
Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 
  
Začiatok: 18.00 hod.     
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  
Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p. Peter  Baráth a p. Peter Straňák 
Overovatelia zápisnice:  p. Peter Podhorský, p. Beňadik Melišek 
 
 8. 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, Správa Hlavného kontrolóra za rok 2011 

  4, Schválenie VZN č. 1/2012  o prevádzkovaní pohrebísk-cintorínov 

  5, Prerokovanie inventarizačnej správy 

  6, Schválenie 5%  spoluúčasti k projektu viacúčelového ihriska vo výške 2.549,14 EUR 

  7, Schválenie 5 % spoluúčasti k projektu na obnovu a opravu odvodňovacích jarkov vo 

výške 1.080,10 EUR 

  8,Prerokovanie nariadenia obvodného pozemkového úradu v Nitre o pozemkových úpravách 

  9, Informácia o prácach a činnostiach v obci. 

10, Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2012 

11, Schválenie platu starostu obce na rok 2012 

12, Interpelácie poslancov 

12, Rôzne 

13, Návrh uznesenia 

14, Záver 

  
 
Prítomní poslanci OZ hlasovali za návrh programu nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
Pán poslanec Špánik prišiel po schválení programu 
 
K bodu 2.) 
 
     V tomto bode hlavný kontrolór JUDr. Cyril Benovič prečítal uznesenie z minulého 
zasadnutia OZ.  
 
 
 K bodu 3.)  
 
     JUDr. Benovič v tomto bode prečítal správu Hlavného kontrolóra za rok 2011 (viď príloha 
č. 1 ). 



Pripomienky : Ing. Bulla namietal na zrušenie uznesenia ohľadom zriadenia s.r.o. v 
hospodárskej činnosti. 
p. Špánik sa vyjadril, že táto správa je nedokonalá. 
 
Uznesenie  č. 66/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
hlavného kontrolóra obce za rok 2011 s pripomienkami. 
 
                                                                               ..................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek 
 
K bodu 4.) 
    V tomto bode  p. starosta predložil na schválenie VZN č. 1/2012  o prevádzkovaní 
pohrebísk-cintorínov (viď príloha č. 2) 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 67/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 1/2012 
o prevádzkovaní pohrebísk-cintorínov. 
 
 
                                                                              .................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek        
 
V tomto bode sa taktiež hlasovalo za zrušenie VZN č. 2/2006. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal: 0 
 
Uznesenie č. 68/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší prevádzkový poriadok 
pohrebiska rímsko-katolíckej cirkvi v časti obce Dolný Vinodol schválený OZ ako VZN č. 
2/2006, uznesením č. 28/A/6-2006. 
 
 
                                                                                ........................................ 
                                                                                      Stanislav Melišek                       
K bodu 5.) 
 
    Pani Ďuranová účtovníčka obce v tomto bode prečítala správu inventarizačnej komisie za 
rok 2011(viď príloha 3) 
Pripomienky: 
p. Špánik sa pýtal, prečo nebol jeden bod prečítaný v tejto správe 
p. Duranová odpovedala, že nečíta všetko, ale poslanci dostali kompletnú správu. 
p. starosta Melišek sa pýtal, že prečo ihrisko, ktoré je majetkom obce treba delimitovať na ZŠ 
a taktiež antukové ihrisko. 
Taktiež sa vyjadril o pôžičke p. Uhríkovi, že to nebolo na opravu rodinného domu, ale 
poskytla sa pôžička preto, lebo firma VOPAG dĺžila hospodárskej činnosti za obedy a p. 



Uhrík zobral na seba tieto pohľadávky s tým, že to bude splácať obecnému úradu. 
K dnešnému dňu sú tieto finančné prostriedky vrátené. 
Ing. Bulla mal pripomienku na budovy a pozemky, ktoré nie sú vysporiadané. 
p. Špánik sa vyjadril, že v MŠ nebol majetok v poriadku, ale nepovedal, že to nebolo 
v poriadku. 
    
Uznesenie č. 69/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
inventarizačnej komisie za rok 2011. 
 
                                                                                              .................................. 
                                                                                                   Stanislav Melišek  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 Uznesenie č. 70/03/12 – Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi a obecnému úradu 
postupovať v zmysle odporúčaní inventarizačnej komisie tak ako sú uvedené v závere 
inventarizačného zápisu a v správe inventarizačnej komisie za rok 2011, ktorá bola 
prejednaná a vzatá na vedomie OcZ na zasadnutí zastupiteľstva dňa 20.03.2012. 
                                                                                         
                                                                                          ............................... 
                                                                                              Stanislav Melišek      
              
K bodu 6.) 
 
   V tomto bode p. starosta Stanislav Melišek predložil na schválenie 5% spoluúčasť  
k projektu viacúčelového ihriska vo výške 2.550,-EUR. Dokumentáciu z Profi Poľno, s.r.o – 
o verejnom obstarávaní neoprávnene prevzal p. Špánik. Starosta ho nazval podvodníkom, 
lebo oklamal, že on ho poslal prevziať dokumentáciu z Verejného obstarávania. P. Špánik 
sa vyjadril, že ju prevzal vo svojom mene ako poslanec obecného zastupiteľstva a nie ako 
osoba poslaná pánom starostom, ďalej uviedol, že ju  dal na Úrad pre verejné obstarávanie. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 2 (Ing. Kozár, p. Špánik) 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 71/03/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5 % spoluúčasť 
k projektu viacúčelového ihriska vo výške 2.550,-EUR. 
                                                  
                                                                                         ............................. 
                                                                                          Stanislav Melišek 
 
 
Pán Špánik predložil uznesenie za ktoré hlasovali poslanci nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. M.Melišek, p. Baráth) 
 



 
 
 
Uznesenie č. 72/03/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole upozorňuje starostu obce p. 
Meliška, že svojou činnosťou pri príprave projektu, „Multifunkčné ihrisko“ postupoval bez 
schválenia takéhoto zámeru obecným zastupiteľstvom, keď napriek absencii uznesenia 
o prijatí zámeru výstavby multifunkčného ihriska postupoval tak, ako keby takéto uznesenie 
prijaté bolo.                                                                                       ............................ 
                                                                                                        Stanislav Melišek 
 
 
Uznesenie č. 73/03/12  Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby pre zabezpečenie 
bezkonfliktného a zákonného postupu pri realizácii ďalších prípadných odsúhlasených 
projektov obce, starosta predkladal minimálne v zákonnej dobe OcZ kompletnú 
dokumentáciu verejného obstarávania a realizačný projekt a konal vždy len po odsúhlasení 
konkrétneho zámeru uznesením zastupiteľstva. 
 
 
                                                                                          ............................... 
                                                                                             Stanislav Melišek       
K bodu 7.) 
    
Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie 5 % spoluúčasť 
k projektu na obnovu a opravu odvodňovacích jarkov vo výške 1.081,-EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 1 (p. B. Melišek) 
Zdržal sa: 2 (Ing. Kozár, p. Špánik) 
  
 
Uznesenie  č. 74/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5 % spoluúčasť 
k projektu na obnovu a opravu odvodňovacích jarkov vo výške 1.081,-EUR. 
  
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 
K bodu 8.) 
 
   V tomto bode pán starosta obce Stanislav Melišek oboznámil o nariadení Obvodného 
pozemkového úradu v Nitre o pozemkových úpravách.  
 
  
Uznesenie  č. 75/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie nariadenia 
obvodného pozemkového úradu v Nitre o pozemkových úpravách.    
 
                                                                                    .................................... 
                                                                                       Stanislav Melišek                                                                                                                                        
 
 
 



K bodu 9.) 
 
 Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode oboznámil poslancov o prácach a činnosti obce: 

- medzi sviatkami cez prázdniny v MŠ- rekonštrukcia umyvárky, WC a kuchynky do 
8.1.2012 

- silvestrovský ohňostroj 
- 26.1.2012 sme zabezpečili potravinovú pomoc pre dôchodcov a občanov v hmotnej 

núdzi 
- 4.2.2012 bola obecná zabíjačka 
- február spracovanie a podanie projektu na Obnovu a opravu odvodňovacích jarkov 

(pridelená dotácia 21.602,-EUR) 
- február čerpanie vody z ulíc a odhŕňanie snehu po obci  
- zber plastových fliaš 
- marec- príprava projektu na Ministerstvo financií na havarijný stav budov (MŠ-fasáda 

žiadosť 13.000,-EUR) 
- obecný úrad zorganizoval zber obnoseného šatstva - Diakone Broumov 
- zmluva o zbere elektroodpadu 
- namontovanie kamerového systému na OcÚ 
- vývoz kontajnerov z cintorínov 
- počas odstávky elektrickej energie – opilovanie stromov  pod NN v obci 
- oprava verejného osvetlenia 
- odchytenie zlodejov železa v obci a zlodejky bielizne 
- opilovanie  stromov pri chodníkoch 
- 2 x zistenie porušenia VZN o podnikaní. Prevádzka Pod brezami 
- práce na odvodňovacom kanály Pod hájom 
- oprava prevaleného chodníka pri p. Macákovej 
- v spolupráci s Ing. Františkom Kozárom príprava projektu z SPP – Revitalizácia 

detského ihriska v MŠ vo Vinodole 
- zabezpečenie účasti DFS Sílešánek na folklórnych slávnostiach Koliesko v Kokave nad 

Rimavicou dňa 3-4.8.2012 na 22. ročníku vystupujú folklórne súbory s medzinárodnou 
účasťou 

- riadne zabezpečenie volieb do NR SR. 
 
Uznesenie  č. 76/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informácie 
starostu obce o prácach a činnostiach v obci. 
 
 
                                                                                     ................................. 
                                                                                      Stanislav Melišek 
 
p. Špánik sa pýtal, že či bude jarná brigáda v obci a navrhol, aby sa v dňoch 30.3 a 31.3.2012 
konala v obci jarná brigáda, budú pristavené aj veľkoobjemové kontajnery. 
 
Uznesenie č. 77/03/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie návrh poslanca 
p. Špánika na vyhlásenie jarnej brigády v dňoch 30 a 31.3.2012 
 
                                                                                      ..................................... 
                                                                                             Stanislav Melišek 
 
 



K bodu 10.) 
 
V tomto bode p. Ďuranová účtovníčka obce prečítala Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 (viď 
príloha č. 4) 
p. Špánik navrhol, aby bod Transfer OZ ZOULUS  z Rozpočtového opatrenia vylúčený. 
Hlavný kontrolór mal položenú úlohu, aby prešetril opodstatnenie tejto dotácie, ktorú aj 
predniesol, že OZ ZOULUS porušilo VZN  o dotáciách. Starosta obce sa spýtal prítomných 
poslancov  či im nevadí, že OZ ZOULUS v roku 2010 dostal dotáciu na opravu zvonice, 
vyúčtoval 500,-EUR na kocky a ešte teraz je tam vykopaný jarok. Poslanci sa vyjadrili že 
v čase schválenia dotácie v decembri 2009 nebolo v platnosti žiadne VZN o dotáciách 
nakoľko prvé VZN o dotáciách bolo schválené v apríli 2010. Ďalej sa vyjadril pán starosta, že  
VZN o dotáciách schválené v roku 2011 hovorí, že finančná komisia mala prerokovať túto 
žiadosť a na základe toho, že dotácia, ktorú dostal v roku 2010 nebola dobre zúčtovaná, túto 
mali zamietnuť. Ing. Bulla – Finančná komisia prerokovala žiadosť aj  schválenie rozpočtu  
na rok 2012. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
Ďalej sa hlasovalo za zrušenie transferu 1250,-EUR pre OZ ZOULUS. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 1 (p. M.Melišek) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Za Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 hlasovali prítomní poslanci nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (M.Melišek) 
 
Uznesenie č. 78/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č. 1/2012. (bez transferu OZ ZOULUS) 
 
 
 
                                                                                                 .............................. 
                                                                                                    Stanislav Melišek 
 
 
K bodu 11.) 
 
    V tomto bode sa prerokovával základný plat starostu obce  na rok 2012 podľa zákona č. 
253/1994 Z.z.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1( M.Melišek) 
 
Uznesenie č. 79/03/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje základný plat starostu 
obce, ktorý mu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí vo výške 



určenej priamo zákonom v sume  1.557,-EUR (slovom tisícpäťstopäťdesiatsedem eur) t.j. 
v čistom 1.154,47 EUR. 
 
                                                                                     ............................... 
                                                                                     Stanislav Melišek        
K bodu 12.) 
 
   Interpelácie poslancov: 
p. Špánik sa pýtal, že: 

- prečo sa po 11 mesiacoch v roku 2005 vyradili 3 ks notebookov 
Starosta obce odpovedal, že odišli vplyvom elektrického prepätia, tak isto aj počítač p. 
Sádovskej. 

- prečo sa v roku 2005 vyradila miešačka  po 14 mesiacoch užívania 
Starosta obce odpovedal, že si presne nepamätá, ale že v tom čase sa robili kocky na 
cesty, chodníky atď. 
prečo sa v roku 2011 po 18 mesiacoch vyraďovalo ponorné čerpadlo, Starosta obce 
odpovedal, že ho kupoval p. Bálint na ihrisko. Nebolo nové. Na čerpadle trel rotor 
o statorovú časť a to sa neoplatilo opravovať. Likvidoval ho p. Bálint. 
 

K bodu 13.) 
 
Rôzne: 
p. Špánik sa pýtal, že prečo sa nezverejňujú faktúry a objednávky na internetovej stránke. 
p. Ďuranová odpovedala, že sa to nestíha 
p. Peter Baráth sa pýtal, že čo má urobiť so susedmi, ktorí mu vynášajú smeti do jeho 
záhrady. 
Starosta obce povedal, že sa to bude riešiť. 
p. Straňák informoval, že treba opraviť cestu na vinohrady. 
p. Špánik za OZ ZOULUS žiadal starostu obce, aby mu zaslal transfer v sume 1.250,-EUR, 
aby mohol z tohto uhradiť záväzky voči stravovaniu. 
Ing. Bulla sa pýtal, že či máme cenník na prenájom KD či by ženy, ktoré cvičia zumbu  
nemohli platiť 2-3 eurá za prenájom KD. Navrhol tiež, že občianske združenie by malo mať 
jednu akciu do roka hradenú z obce. Po vysvetlení starostom obce, že na zumbe niekto 
zarába, ale elektrickú energiu a kúrenie je potrebné platiť p. Bulla návrh stiahol.  
 
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 prítomným poslancom  
obce za účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  
 
 
                                  
                                                                                  Stanislav Melišek 
                                                                                   starosta obce 
Overovatelia zápisnice:  
pán Beňadik Melišek 
pán Peter Podhorský  



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 5. zasadnutí OcZ dňa 20.03.2012 
 
 
Uznesenie  č. 66/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
hlavného kontrolóra obce za rok 2011 s pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 67/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje VZN č. 1/2012 
o prevádzkovaní pohrebísk-cintorínov. 
 
Uznesenie č. 68/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole ruší prevádzkový poriadok 
pohrebiska rímsko-katolíckej cirkvi v časti obce Dolný Vinodol schválený OZ ako VZN č. 
2/2006, uznesením č. 28/A/6-2006. 
 
Uznesenie č. 69/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
inventarizačnej komisie za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 70/03/12 – Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi a obecnému úradu 
postupovať v zmysle odporúčaní inventarizačnej komisie tak ako sú uvedené v závere 
inventarizačného zápisu a v správe inventarizačnej komisie za rok 2011, ktorá bola 
prejednaná a vzatá na vedomie OcZ na zasadnutí zastupiteľstva dňa 20.03.2012. 
 
Uznesenie č. 71/03/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5 % spoluúčasť 
k projektu viacúčelového ihriska vo výške 2.550,-EUR. 
 
Uznesenie č. 72/03/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole upozorňuje starostu obce p. 
Meliška, že svojou činnosťou pri príprave projektu, „Multifunkčné ihrisko“ postupoval bez 
schválenia takéhoto zámeru obecným zastupiteľstvom, keď napriek absencii uznesenia 
o prijatí zámeru výstavby multifunkčného ihriska postupoval tak, ako keby takéto uznesenie 
prijaté bolo. 
 
Uznesenie č. 73/03/12  Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby pre zabezpečenie 
bezkonfliktného a zákonného postupu pri realizácii ďalších prípadných odsúhlasených 
projektov obce, starosta predkladal minimálne v zákonnej dobe OcZ kompletnú 
dokumentáciu verejného obstarávania a realizačný projekt a konal vždy len po odsúhlasení 
konkrétneho zámeru uznesením zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 74/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje 5 % spoluúčasť 
k projektu na obnovu a opravu odvodňovacích jarkov vo výške 1.081,-EUR. 
 
Uznesenie  č. 75/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie nariadenia 
obvodného pozemkového úradu v Nitre o pozemkových úpravách.    
 
 
Uznesenie  č. 76/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informácie 
starostu obce o prácach a činnostiach v obci. 
 
 
Uznesenie č. 77/03/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie návrh poslanca 
p. Špánika na vyhlásenie jarnej brigády v dňoch 30 a 31.3.2012 



 
Uznesenie č. 78/03/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočtové opatrenie 
v rozpočte obce Vinodol č. 1/2012. (bez transferu OZ ZOULUS) 
 
                                                  
Uznesenie č. 79/03/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje základný plat starostu 
obce, ktorý mu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí vo výške 
určenej priamo zákonom v sume  1.557,-EUR (slovom tisícpäťstopäťdesiatsedem eur) t.j. 
v čistom 1.154,47 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vinodole dňa 20.03.2012 
 
 
                                                                                                             Stanislav Melišek 
                                                                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 


