
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  9. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 14.06.2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :  7 ( viď. prezenčná listina)  
Neprítomný         :   2 (p. Beňadik Melišek ospravedlnený a p. Špánik neospravedlnený) 
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. Juraj Bálint, Ing. Michal Kozár 
 
 9. 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. Interpelácie poslancov 
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2011  
5. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2011  
6. Plán činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok roka 2012  
7. Informácia o vykonaných prácach v obci  
8. Čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok 2012  
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 
10. Schválenie vyraďovacej komisie  
11. Správa kontrolnej činnosti za apríl – máj 2012 
12. Rôzne  
13. Uznesenie  
14. Záver  

 

  
 
Prítomní poslanci OZ hlasovali za návrh programu nasledovne:  
Za: 7 
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.)  
 
     Interpelácie poslancov.  
Ing. Peter Bulla sa pýtal či peňažné prostriedky na položke  642012  - odstupné vo výške 
2.634,69 EUR boli vyplatené PhDr. Miriam Hlinkovej. 
Starosta odpovedal, že áno bolo to vyplatené PhDr. Hlinkovej. 
Ďalej sa Ing. Peter Bulla spýtal z akého dôvodu dostala PhDr. Hlinková výpoveď. 



Starosta obce odpovedal, že podľa § 63 odsek 1 pís. b dostala výpoveď zo strany obce 
z dôvodu nadbytočnosti. 
Ďalej sa Ing. Bulla spýtal, že či sa plánujú v Kultúrnom dome vyhotoviť soklíky na stenu. 
Pán starosta obce odpovedal, že áno je to plánované. 
 
K bodu 4.) 
    JUDr. Cyril Benovič v tomto bode predložil svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce 
Vinodol za rok 2011.(viď príloha č. 1) 
 
Uznesenie č. 80/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2011. 
 
 
                                                                              .................................... 
                                                                                  Stanislav Melišek        
 
K bodu 5.) 
 
  Záverečný účet obce Vinodol za rok 2011 (viď príloha č. 2): 
  Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1  
 
    
Uznesenie č. 81/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole: 
 

a.) prerokovalo 
Návrh záverečného účtu obce Vinodol za rok 2011 
 
b.) konštatuje 

- porušenie zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým, že 
došlo: 

- k prečerpaniu niektorých rozpočtových položiek (napr. 637 004 Všeobecné služby, 
633 016 Reprezent.- deň matiek, DD úct. st.)  

- k nesprávnemu rozpočtovaniu niektorých položiek, ktoré neboli v priebehu 
rozpočtového roku upravené ako tarifný plat, osobného príplatku a zdravotných 
odvodov, 

- k čerpaniu výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte na rok 2011 ( napr. 642 012 
Obce-transfer na odstupné vo výške 2 634,69 EUR) 

- že v záverečnom účte obce za rok 2011 boli nesprávne vykázané údaje 
z podnikateľskej činnosti v dôsledku nesplnenia si zákonných povinností 
registrácie na DPH 

- že v záverečnom účte obce za rok 2011 bola nesprávne vykázaná bilancia aktív 
a pasív k 31.12.2011 v dôsledku vykázaných inventarizačných rozdielov 
k 31.12.2011. 

-  
c.) schvaľuje 
celoročné hospodárenie obce za rok 2011 s výhradami 



 
d.) ukladá 
úlohu hlavnému kontrolórovi obce: 

- predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v termíne do 29.06.2012 písomné 
vysvetlenie, v ktorom odôvodní prečo v rámci vykonávania svojich úloh 
neupozornil na uvedené nedostatky spolu s návrhom opatrení na ich odstránenie.  

 
 

                                                                                                    .................................. 
                                                                                                    Stanislav Melišek  
K bodu 6.) 
 
   V tomto bode JUDr. Cyril Benovič prečítal plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. Polrok  
( viď príloha č. 3) 
 
Uznesenie č. 82/06/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie plán činnosti 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 
                                                  
                                                                                         ............................. 
                                                                                          Stanislav Melišek 
 
 
 
K bodu 7.) 
    
Pán starosta obce Stanislav Melišek v tomto bode informoval o vykonaných prácach v obci: 

- dokončenie čistenia kanála pod hájom aj s vyčistením rúr pod mostekom 
- opilovanie stromov pod NN 
- zber elektroodpadu 
- oprava VO 
- pristavenie kontajnerov na jarné upratovanie 
- 2 x zber platových fliaš 
- 2 x vývoz odpadu z cintorínov 
- Kosenie v obci 
- Kosenie a polievanie priestorov športového areálu 
- Asfaltovanie výtlkov v obci a cestách na novú a starú horu 
- Prekládka odpadového potrubia pri artezskej studni 
- Odkanalizovanie vody z Peseckej ulice 
- Zabezpečenie pobytu 25 deťom a 15 tim pedagógom v obci zo šiestich štátov 
- Práce pri zorganizovaní Protidrogového dňa 
- V spolupráci s políciou bol vyriešený problém krádeží vo viničných domčekoch na 

Peteckej hore a na Novej hore, rôznych krádeží v obci. 
- V spolupráci s obvodným úradom odboru civilnej ochrany riešenie realizácie 

jadrového ohrozenia z Mochoviec a následná evakuácia žiakov ZŠ. 
 
Uznesenie  č. 83/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 
o vykonaných prácach v obci. 
  
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 



 
K bodu 8.) 
 
   V tomto bode poslanci OZ prerokovávali čerpanie rozpočtu za 1. Štvrťrok 2012.  
  
Uznesenie  č. 84/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie 
rozpočtu obce za 1. Štvrťrok 2012. 
 
                                                                                    .................................... 
                                                                                       Stanislav Melišek                                                                                                                                                                                         
 
 
 
K bodu 9.) 
 
 Pán starosta Stanislav Melišek v tomto bode predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 
2/2012 (viď príloha č 4). 
Pripomienky: Ing. Bulla poukázal na prečerpanie všeobecného materiálu – verejná zeleň, 
údržba verejnej zelene.  
Starosta obce odpovedal, že sa kupovali krhle, lanká, olej do kosačiek. 
Ing. Bulla povedal, že vtedy by vyšlo aj 400,-EUR pre FC Vinodol na postrek ihriska. 
p. Bálint povedal, že tento problém má už vyriešený, že postrek už zakúpil. 
Potom nasledovala konverzácia medzi poslancami p. Marekom Meliškom a p. Jurajom 
Bálintom na tému financovanie FC Vinodol. Túto prerušil starosta obce p. Stanislav Melišek. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 85/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č. 2/2012 
 
 
 
                                                                                                 .............................. 
                                                                                                    Stanislav Melišek 
 
 
K bodu 10.) 
 
    V tomto bode sa prerokovávalo zloženie vyraďovacej komisie v zložení: 
 
Predseda komisie: Ing. Michal Kozár 
Podpredseda komisie: p. Silvia Ďuranová 
Člen komisie: p. Peter Baráth 
Člen komisie: p. Stanislav Cifra 
Člen komisie: p. Vladimír Špánik 
 
 



Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 86/06/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje vyraďovaciu komisiu 
v zložení : Predseda komisie: Ing. Michal Kozár 
                 Podpredseda komisie: p. Silvia Ďuranová 
                 Člen komisie: p. Peter Baráth 
                 Člen komisie: p. Stanislav Cifra 
                Člen komisie: p. Vladimír Špánik 
 
                                                                                     ............................... 
                                                                                     Stanislav Melišek        
K bodu 11.) 
 
   JUDr. Cyril Benovič predložil správu kontrolnej činnosti za mesiac apríl-máj 2012. 
Informoval prítomných o podaní podnetu na p. Vladimíra Špánika na Okresnú prokuratúru 
v Nitre pre podozrenie sprenevery. 
 
 
 
Uznesenie č. 87/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za apríl – máj 2012 
 
 
                                                                                                     ..................................... 
                                                                                                       Stanislav Melišek 
 
K bodu 12.) 
 
Rôzne: 
p. Straňák sa pýtal na cesty v obci, ktoré sú hrboľaté, a že či to ešte opravia. 
Starosta obce Stanislav Melišek odpovedal, že vyznačil jamy a oni vyrezali diery s frézou. 
p. Huljak , p. Blažej Hlinka sa  sťažovali tiež na cesty na Peseckú a Školskú ulicu.  
Ing. Kopráš informoval, že na Cifrovej ceste je vysypaný zvyšný asfalt, že čo sa s tým urobí?  
p. Starosta Stanislav Melišek odpovedal, že sa to dá do poriadku.. 
                  Ďalej Ing. Korpáš informoval, že okolo zvonice je to už urobené. 
P. Ďuranová ešte upozornila, aby sa do bodu Rozpočtového opatrenia č. 2/2012 doplnila 
položka 04510633006 všeobecný materiál na cesty z ktorej sa presunie 3000,-EUR na položku 
04510635006 údržba ciest a táto položka sa ešte navýši o 1000,-EUR je to z toho dôvodu, že 
na údržbu ciest bol schválený rozpočet 1000,-EUR a faktúra za práce bola vystavená v sume 
4999,98 EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Ing. Korpáš sa pýtal starostu ako to bolo so zlodejmi na viniciach 
Starosta p. Stanislav Melišek odpovedal, že je to v štádiu vyšetrovania. 
Ing. Kozár informoval, že by bolo dobré keby bola v obci obecná polícia. 



Ing. Bulla informoval, že deti z DFS Sílešánek idú na Folklórny festival na Východnú 
Starosta obce informoval, že autobus bude zaplatený sponzormi. 
p. Straňák informoval, že dňa 23.6.2012 sa v areáli Základnej školy uskutoční Juniáles 
a výťažok v sume 250 EUR bude venovaný pre DFS Sílešánek a z toho sa pokryje strava vo 
Východnej . 
  
 
 
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 Juraj Bálint 
Ing. Michal Kozár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 5. zasadnutí OcZ dňa 20.03.2012 
 
 
Uznesenie č. 80/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vinodol za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 81/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole: 
 

e.) prerokovalo 
Návrh záverečného účtu obce Vinodol za rok 2011 
 
f.) konštatuje 

- porušenie zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým, že 
došlo: 

- k prečerpaniu niektorých rozpočtových položiek (napr. 637 004 Všeobecné služby, 
633 016 Reprezent.- deň matiek, DD úct. st.)  

- k nesprávnemu rozpočtovaniu niektorých položiek, ktoré neboli v priebehu 
rozpočtového roku upravené ako tarifný plat, osobného príplatku a zdravotných 
odvodov, 

- k čerpaniu výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte na rok 2011 ( napr. 642 012 
Obce-transfer na odstupné vo výške 2 634,69 EUR) 

- že v záverečnom účte obce za rok 2011 boli nesprávne vykázané údaje 
z podnikateľskej činnosti v dôsledku nesplnenia si zákonných povinností 
registrácie na DPH 

- že v záverečnom účte obce za rok 2011 bola nesprávne vykázaná bilancia aktív 
a pasív k 31.12.2011 v dôsledku vykázaných inventarizačných rozdielov 
k 31.12.2011. 

-  
g.) schvaľuje 
celoročné hospodárenie obce za rok 2011 s výhradami 
 
h.) ukladá 
úlohu hlavnému kontrolórovi obce: 

- predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v termíne do 29.06.2012 písomné 
vysvetlenie, v ktorom odôvodní prečo v rámci vykonávania svojich úloh 
neupozornil na uvedené nedostatky spolu s návrhom opatrení na ich odstránenie.  

- Uznesenie č. 82/06/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie plán 
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 

 
Uznesenie č. 82/06/12 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie plán činnosti 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 



                                                  
Uznesenie  č. 83/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie informáciu 
o vykonaných prácach v obci. 
  
Uznesenie  č. 84/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie čerpanie 
rozpočtu obce za 1. Štvrťrok 2012. 
 
Uznesenie č. 85/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č. 2/2012 
 
Uznesenie č. 86/06/12- Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schvaľuje vyraďovacie komisiu 
v zložení : Predseda komisie: Ing. Michal Kozár 
                 Podpredseda komisie: p.Silvia Ďuranová 
                 Člen komisie: p. Peter Baráth 
                 Člen komisie: p. Stanislav Cifra 
                Člen komisie: p. Vladimír Špánik 
 
Uznesenie č. 87/06/12 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie správu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za apríl – máj 2012 
 
 
Vo Vinodole dňa 14.06.2012 
 
 
                                                                                                             Stanislav Melišek 
                                                                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 


