
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

spísaná na 18.  zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole dňa 07.02.2014    
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Prítomní poslanci :  5  (viď. prezenčná listina)   
Neprítomní           :    3  (p. Ondruš, p. Baráth, p. Hlinka)       
 
Začiatok: 07.02.2014 o 18.00 hod.       
 
18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej aj "OZ") zvolal poverený poslanec 
obecného zastupiteľstva p. Vladimír Špánik. Starosta obce p. Stanislav Melišek sa zasadnutia 
nezúčastnil. Zasadnutie viedol p. Vladimír Špánik, ktorý zahájil 18. zasadnutie OZ a privítal 
poslancov a všetkých prítomných. Poverený poslanec p. Vladimír Špánik na úvod vysvetlil 
dôvod zvolania zasadnutia OZ, pričom pripomenul doručenú žiadosť o zvolanie zasadnutia 
OZ podpísanú 5 poslancami, na základe ktorej starosta obce zvolal OZ na 21.01.2014, t.j. 
na utorok o 9.00 hod., čo bolo v rozpore s Čl. 4 Rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 28.01.2011 (ďalej len "rokovací poriadok"), podľa ktorého 
je rokovacím dňom spravidla piatok a rokovanie sa začína o 18.00 hodine. Ďalej p. Špánik 
pripomenul, že starosta obce konal nezákonne, resp. porušil zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, keď zrušil zvolané zasadnutie, nakoľko sa podľa 
zverejneného oznamu ospravedlnili len traja poslanci, pričom OZ bolo stále 
uznášaniaschopné.  
Hlavný kontrolór Ing. Anton Zaťko potvrdil správnosť uvedenej informácie podávanej  
poslancom p. Vladimírom Špánikom a skonštatoval, že starosta obce mohol zrušil zvolané OZ 
len za podmienky, že nebolo uznášaniaschopné, pričom bolo o tejto skutočnosti potrebné 
vyhotoviť zápisnicu.  
 
Pán Vladimír Špánik skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a prečítal program 
18. zasadnutia OZ: 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesenia 
4. Potvrdenie uznesenia č. 161/12/13 o schválení odmeny hlavnému kontrolórovi  
5. Schválenie bezplatného užívania Kultúrneho domu domácim združeniam 
6. Schválenie návrhu na usporiadanie Vinodolského plesu 
7. Rôzne - diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 

 
Pripomienky k programu: 
Pán Vladimír Špánik navrhol doplniť do programu ďalšie dva body: 
- vyhlásenie nastúpenia náhradníka na vyprázdnený mandát poslanca OZ,   
- správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013,   
a predložil na schválenie nasledovný návrh programu: 
 
1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesenia 
4. Potvrdenie uznesenia č. 161/12/13 o schválení odmeny hlavnému kontrolórovi  
5. Schválenie bezplatného užívania Kultúrneho domu domácim združeniam 
6. Schválenie návrhu na usporiadanie Vinodolského plesu 
7. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ   
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
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9. Rôzne - diskusia 
10. Uznesenie 
11. Záver 
 
Prítomní poslanci hlasovali za upravený návrh programu nasledovne:  

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 2) 
 
Pán Vladimír Špánik určil 
zapisovateľa: Ing. Peter Bulla 
overovateľov zápisnice:  Ing. Tibor Pénzeš a p. Vladimír Špánik   
 
a navrhol na schválenie 
návrhovú komisiu: p. Peter Straňák  a  p. Peter Podhorský 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   
 
Ďalej p. Vladimír Špánik navrhol, aby sa pred každým hlasovaním o jednotlivých bodoch 
programu dal priestor na vyjadrenie aj prítomným občanom. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 3)   
 
Pán Vladimír Špánik  v tomto bode prečítal kontrolu plnenia uznesení a oboznámil poslancov 
a prítomných občanov, ktoré uznesenie nebolo zo strany starostu obce podpísané.  
 
 
K bodu 4)   
 
Pán Vladimír Špánik podal návrh na potvrdenie uznesenia č. 161/12/13 zo 17. zasadnutia OZ 
vo Vinodole konaného dňa 09.12.2013, ktorým OZ schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi 
obce vo výške 20% a ktorého výkon bol zo strany starostu obce pozastavený. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   



4 

 

 
Uznesenie č.165/02/14 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje potvrdenie uznesenia č. 161/12/13 o schválení odmeny 
hlavnému kontrolórovi obce zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole konaného dňa 09.12.2013, ktorého výkon bol pozastavený.  
 
 
K bodu 5) 
 
Pán Vladimír Špánik navrhol, aby občianske združenia registrované a pôsobiace v obci 
Vinodol mohli 2 krát ročne bezplatne užívať Kultúrny dom. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   
 
Uznesenie č.166/02/14 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatné užívanie kultúrneho domu vo Vinodole 
pre občianske združenia registrované a pôsobiace v obci Vinodol pre dve podujatia ročne, 
pričom podujatia musia byť vopred dohodnuté s Obecným radom obvyklým spôsobom. 
 
 
K bodu 6) 
 
Pán Vladimír Špánik informoval o konaní Vinodolského plesu v mesiaci február 2014, pričom 
vysvetlil, že sa nedokáže vzdať myšlienky, aby Vinodolský ples bol organizovaný ako obecný 
ples. Z tohto dôvodu pán Vladimír Špánik predložil návrh zorganizovať Vinodolský ples ako 
obecný ples a pokračovať v jeho organizovaní aj ďalšie roky. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č.167/02/14  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie Vinodolského plesu v priestoroch Kultúrneho 
domu vo Vinodole a odporúča pokračovať v organizovaní Vinodolského plesu ako 
obecného plesu.  
 
 
K bodu 7) 
 
Pán Vladimír Špánik vyzval hlavného kontrolóra, aby podal informáciu o kontrolnej činnosti 
za rok 2013. Hlavný kontrolór Ing. Anton Zaťko oboznámil poslancov a prítomných občanov s 
obsahom správy o kontrolnej činnosti za rok 2013. Poslanci OZ vzali na vedomie podanú 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
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Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č.168/02/14  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za rok 2013. 
 
 
Poslanec Ing. Peter Bulla požiadal poslancov o uložení úlohy hlavnému kontrolórovi obce 
skontrolovať aj evidenciu motorového vozidla FIAT DUCATO. 
 
Prítomní poslanci hlasovali o predloženom návrhu úlohy nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   
 
Uznesenie č.169/02/14 
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce  úlohu skontrolovať evidenciu 
motorového vozidla FIAT DUCATO. 
 
 
K bodu 8) 
 
Pán Vladimír Špánik navrhol vyhlásenie nastúpenia náhradníka p. Heleny Pénzešovej 
na uprázdnený mandát poslanca OZ. 
Hlavný kontrolór Ing. Anton Zaťko dodal, že podľa § 51 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ak sa uprázdni v OZ 
mandát, nastupuje za poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Ďalej 
vo svojom vystúpení upozornil na nedodržanie ustanovenia § 51 ods. 2 cit. zákona, podľa 
ktorého nastúpenie náhradníka vyhlási OZ do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, 
a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom, pričom osvedčenie podpíše starosta 
obce. Zároveň podotkol, že na túto skutočnosť niekoľkokrát upozorňoval pána starostu. 
Pani Helena Pénzešová požiadala o možnosť zloženia poslaneckého sľubu na 18. zasadnutí 
OZ, nakoľko jej to odporučil aj pán starosta. 
Pán Vladimír Špánik dodal, že nie je možné vykonať zloženie sľubu p. Heleny Pénzešovej 
nakoľko nielenže nemá k dispozícií, ale ani nie je oprávnený vydať príslušné osvedčenie.  
Pani Helena Pénzešová sa opäť ako občan zapojila do diskusie a pripomenula, že stále nie je 
obsadená funkcia zástupcu starostu obce, pričom vyjadrila rozhorčenie, že v obci Vinodol sa 
nedodržiavajú zákony. 
Do diskusie sa prihlásil aj JUDr. Cyril Beňovič, ktorý pripomenul, že starosta obce si určil 
svojho zástupcu, pričom p. Juraj Bálint sa tejto funkcie vzdal. Taktiež pripomenul 
nedodržanie zákonnej 15 dňovej lehoty v prípade vyhlásenia nastúpenia náhradníka 
na uprázdnený mandát poslanca OZ. Ďalej vo svojom vystúpení uviedol, že v miestnom 
rozhlase sa vyhlasovalo, že sa ospravedlnili štyria poslanci. 
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Pán Vladimír Špánik upozornil JUDr. Cyrila Beňoviča na odkaz na webovej stránke obce, 
v ktorom starosta obce uvádza, že ruší OZ, nakoľko sa ospravedlnili traja z piatich 
podpísaných poslancov. 
JUDr. Cyril Beňovič požiadal poslancov o vyčlenenie peňazí na oplotenie parčíka, v ktorom 
sa nachádza pomník padlých hrdinov, nakoľko tam p. Dana Špániková chodí venčiť psov. 
Pán Vladimír Špánik upozornil, že pokiaľ p. Dana Špániková porušuje platné VZN 
o podmienkach držania psov, je starosta obce povinný uložiť p. Dane Špánikovej pokutu. 
Zároveň pripomenul likvidáciu pôvodného plotu pánom starostom. 
Poslanec Ing. Tibor Pénzeš upozornil na opakované problémy s voľne pohybujúcimi sa 
psami, predovšetkým v nočných hodinách. 
Pán Vladimír Špánik požiadal poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č.170/02/14  
 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka p. Heleny Pénzešovej 
na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole. 
 
 
K bodu 9) 
 
Pán Benedikt Melišek sa spýtal, kedy sa spraví poriadok okolo kostola na Hornom Vinodole. 
Pani Helena Pénzešová sa spýtala, prečo poslanci OZ nemôžu vyčleniť peniaze na opravu 
strechy na farskom úrade. 
Pán Ján Hlinka informoval, že oprava strechy farského úradu sa uskutoční na základe 
pripravovanej zbierky. 
Pani Helena Pénzešová opätovne požiadala poslancov o zodpovedanie otázky, prečo 
neschválili väčšiu dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev. 
Poslanec p. Peter Straňák vysvetlil, že bol podaný návrh na vyššiu sumu pre rímsko-katolícku 
cirkev, avšak nakoľko bol starosta obce spolu s jeho tromi poslancami, ktorí chodia do 
kostola, výrazne proti, uvedený návrh neprešiel. 
Pán Blažej Hlinka sa spýtal na stav projektu verejného osvetlenia a či sa plánuje s pílením 
chvojok, ktoré bolo odsúhlasené OZ už pomerne dávno. 
Pán Vladimír Špánik na základe svojich doterajších skúseností s podobnými projektmi, ktoré 
boli realizované v iných obciach, vyjadril obavu, že verejné osvetlenie môže byť síce 
úspornejšie, ale tiež menej efektívnejšie ako je to súčasné. Taktiež vyjadril presvedčenie, že sa 
začne s pílením chvojok práve pri realizácií projektu nového verejného osvetlenia. 
Poslanec p Peter Podhorský predložil návrh na ukončenie diskusie.  
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne:  
Za: 5  
Proti : 0  
Zdržal sa: 0   
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K bodu 10) 
Predseda návrhovej komisie p. Peter Straňák prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 
 
 
K bodu 11) 
Na záver zasadnutia poverený poslanec p. Vladimír Špánik  poďakoval prítomným poslancom  
a prítomným občanom za ich účasť a diskusiu a tým ukončil zasadnutie OZ .   
 
 
 
 
   
                                                                                                                Stanislav Melišek                                                                                    
          starosta obce    
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Bulla 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Tibor Pénzeš, p. Vladimír Špánik   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


