
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
spísaná na  4. riadnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Vinodole dňa 30.06.2011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní poslanci :     7 ( viď. prezenčná listina) 
Neprítomní           :      2 – neospravedlnení 
Hlavný kontrolór- JUDr. Cyril Benovič 
      
Zapisovateľ : Mgr. Mária Svečulová  
Návrhová komisia: Ing. Peter Bulla, p. Straňák, p.Podhorský 
Overovatelia zápisnice:  p. Bálint, p. Baráth 
 
 4. 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. Informácia o prácach v obci 

4. Správa o výsledkoch kontroly za mesiace apríl až jún 2011 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vinodol za rok 
2010  

6. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Vinodol za rok 
2010 

7. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2010 

8. Informácia o darovacej zmluve na vozidlo Praga  V3S  AUV 62 
z Ministerstva vnútra SR 

9. Plán práce hlavného kontrolóra na II. Polrok 2011 

10.  Rôzne 

11.  Uznesenie 

12.  Záver 

 

p. starosta Stanislav Melišek  navrhol, aby  sa bod 10. Rôzne presunul na bod 3. 
za Kontrolu uznesenia. 

 



Prítomní poslanci OZ hlasovali za návrh programu od p. starostu Stanislava 
Meliška nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 

 

K bodu 2.) 
 
     V tomto bode kontrolu uznesenia prečítal hlavný kontrolór JUDr. Cyril 
Benovič.  
 
 
 
 K bodu 3.)  
 
   Rôzne: 
p. Jarmila Vrtáková: sa sťažovala na pohostinstvo TREND, že tam je po 
prevádzkovej dobe hluk. 
Starosta obce sa vyjadril, že sa to bude riešiť tým, že sa stretnú poslanci spolu 
s p. Annou Krajmerovou  do 2 týždňov od zasadnutia a nájdu nejaké spoločné 
riešenie. 
p. Peter Straňák informoval, že sa pýtal Ľudovíta Krajmera a Gabriely 
Zradulovej o možnosti odvodnenia Úzkej ulice cez ich záhrady. 
p. starosta doporučil poslancom návrh na schválenie pôžičky pre Jaroslava 
Šarkozyho, ktorému zateká do domu formou materiálu v sume 330,-EUR. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 2 
Proti:4 
Zdržal sa: 1 
 
 
Uznesenie č. 30/06/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole neodsúhlasilo 
pôžičku p. Šarkozymu na opravu rodinného domu. 
 
                                                                                      ..................................... 
                                                                                     Stanislav Melišek 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4.) 
 
V tomto bode p. starosta informoval o prácach v obci: 
Vykopával sa kanál pod hájom. 
Dokončil sa Dom smútku a pripravuje sa kolaudácia je potrebné objednať lavice 
a stôl na oltár. 
Sčítanie ľudu prebehlo bez problémov. 
Obnovila sa cesta na Peteckej hore a  na Novej hore. 
Kosenie verejných priestranstiev, cintorínov, parkov. 
Oprava osvetlenia, zber plastových fliaš, elektronického odpadu, pneumatík. 
Prebehlo stretnutie so Špeciálnou základnou školou z Nitry na vyriešenie 
situácie s Rómami. 
Pomocné práce pri organizovaní Majálesu v ZŠ a pri Protidrogovom dni. 
Pomoc pri zabezpečení jednodňového zájazdu žiakov MŠ v Bratislave. 
Pripravuje sa : 
Potravinová pomoc obyvateľom.   
V júli 2011Turnaj o pohár starostu obce. 
Delimitácia nákladného auta Praga V3S AUV62. 
 
 Po tomto bode  p. starosta požiadal poslanca p. Petra Barátha aby sa ujal 
vedia schôdze. 
          
                   
K bodu 5.) 
 
    V tomto bode JUDr. Benovič prečítal správu o výsledkoch kontroly  
v mesiacoch apríl – jún 2011 (viď príloha č.1) 
 
 
Uznesenie č. 31/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za mesiace apríl 2011 až 
jún 2011.  
 
                                                                                         
                                                                                          ............................... 
                                                                                              Stanislav Melišek      
 
                
K bodu 6.) 
 
   JUDr. Benovič v tomto bode prečítal Stanovisko Hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Vinodol ( viď príloha č.2)  
 



Uznesenie č. 32/06/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vinodol za  
rok 2010. 
                                                  
                                                                                         ............................. 
                                                                                          Stanislav Melišek 
 
 
K bodu 7.) 
    
Ing. Peter Bulla, predseda finančnej komisie v tomto bode predniesol stanovisko 
k Záverečnému účtu Vinodol s výhradami:  
V bode 3 opraviť percentá 78,23 na 94,10 
V tabuľke 6 a v tabuľke 7 opraviť SK na EUR 
Riadok 10 opraviť rok 2009 na rok 2010 
§ 18 ods. 2 Zákona o účtovníctve  je vykázaná strata v podnikateľskej činnosti. 
Neschválené rozpočtové opatrenia obecným zastupiteľstvom. 
Doporučuje schváliť Záverečný účet s výhradami a prijať opatrenia na 
odstránenie. 
 
Uznesenie  č. 33/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Vinodol na rok 2010.  
 
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 
 
K bodu 8.) 
 
    V tomto bode pán Baráth predložil na schválenie Záverečný účet obce 
Vinodol (viď príloha č. 3) s výhradami a následne prijať opatrenia. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne za výhrady k záverečnému účtu: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  č. 34/06/11 – Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet 
obce Vinodol a celoročné hospodárenie za rok 2010 s výhradami. 
  
                                                                                    .................................... 
                                                                                       Stanislav Melišek 
 
 



Ing. Peter Bulla podal návrh na zriadenie pre podnikateľskú činnosť obce 
Vinodol – obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným a zároveň odporúča 
starostovi obce v termíne do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť všetky 
podklady pre zriadenie tejto spoločnosti. 
 
Prítomní poslanci hlasovali za opatrenia k záverečnému účtu nasledovne: 
Za. 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
      
 
 Uznesenie č. 35/06/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslanca Ing. 
Bullu predsedu  finančnej komisie zriadiť pre podnikateľskú činnosť obce 
obchodnú spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň odporúča starostovi 
obce v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraviť 
všetky podklady pre zriadenie tejto spoločnosti.      
 
                                                                                       ..................................... 
                                                                                           Stanislav Melišek                                                                                                                                                                 
 
K bodu 9.) 
 
 p. Peter Bartáh v tomto bode informoval o darovacej zmluve cestného 
motorového vozidla- Praga V3S AUV 62 ( viď príloha č.4) 
 
Uznesenie  č. 36/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
informáciu o darovacej zmluve na vozidlo Praga V3S AUV 62 z Ministerstva 
vnútra SR.  
 
                                                                                      ................................. 
 
                                                                                      Stanislav Melišek 
K bodu 10.) 
 
V tomto bode JUDr. Benovič predložil Plán práce hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2011 (viď príloha č. 5) 
 
 
 Uznesenie  č. 37/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 
 
                                                                                      ................................. 
                                                                                       Stanislav Melišek 



K bodu 11.) 
     Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bulla prečítal uznesenie zo 
zasadnutia OZ. 
 
 
 
 
K bodu 12.) 
 
     Na záver zasadnutia  pán poslanec Peter Baráth poďakoval prítomným 
poslancom  obce za účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
                                  
                                                                                  Stanislav Melišek 
                                                                                   starosta obce 
Overovatelia zápisnice:  
 
pán Juraj Bálint 
 
pán Peter Baráth  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Vinodole 

schválené na 4. zasadnutí OcZ dňa 30.06.2011 

 

 

Uznesenie č. 30/06/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole neodsúhlasilo 
pôžičku p. Šarkozymu na opravu rodinného domu. 
 
 

Uznesenie č. 31/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za mesiace apríl 2011 až 
jún 2011.  
 

Uznesenie č. 32/06/11 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vinodol za  
rok 2010. 
 
Uznesenie  č. 3/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Vinodol na rok 2010.  
 
Uznesenie  č. 34/06/11 – Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet 
obce Vinodol a celoročné hospodárenie za rok 2010 s výhradami. 
 
 
 Uznesenie č. 35/06/11 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslanca Ing. 
Bullu predsedu  finančnej komisie zriadiť pre podnikateľskú činnosť obce 
obchodnú spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň odporúča starostovi 
obce v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraviť 
všetky podklady pre zriadenie tejto spoločnosti.      
 
Uznesenie  č. 36/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
informáciu o darovacej zmluve na vozidlo Praga V3S AUV 62 z Ministerstva 
vnútra SR.  
 
Uznesenie  č. 37/06/11 – Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole berie na vedomie 
plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 
 
 
 
Vo Vinodole dňa 30.6.2011 
 
                                                                                                    ............................. 
                                                                                                   Stanislav Melišek  
                                                                                                      starosta obce 

 


