
Z Á P I S N I C A
spísaná na  17.  zasadnutí Obecného zastupiteľstva

vo Vinodole dňa 07.11.2008



Prítomní poslanci :      5 ( počas rokovania prišli p. Špánik, p. Kováčová, 
p.Korpáš,  p.Krajmer)
Neprítomný         :       0 
Hlavný kontrolór::     ospravedlnený

     
Zapisovateľ : Peter Baráth
Návrhová komisia: Roman Čulík, Beňadik Melišek, Vladimír Juhás
Overovatelia zápisnice: Ján Ondruš, Vladimír Juhás

 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta obce p. Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode oboznámil poslancov OZ  s jednotlivými bodmi 
programu:

 1, Zahájenie
 2, Kontrola uznesenia
 3, Prejednanie situácie s prípravou realizácie zberného dvora
 4, Návrh na riešenie opravy obecného autobusu
 5, VZN o postupe verejného obstarávateľa – Obec Vinodol
 6, Čerpanie rozpočtu v mesiacoch 1. – 9. 2008
 7, Príprava rozpočtu na rok 2009 - 2011
 8, Správa poslaneckého klubu 5 – o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 9, Protokol o vykonaní prokurátorskej  previerky
10, Zmena názvu ulice (Štefánikova – Hlavná, Viničná – Obecná)
11, Výpožičný poriadok obecnej knižnice vo Vinodole
12, Štatút obecnej knižnice vo Vinodole
13, Správa z finančnej kontroly zo dňa 13.8.2008
14, Informácie o pripravovanom stretnutí dôchodcov – jubilanti
15, Interpelácie
16, Rôzne
17,Návrh na uznesenie
18, Uznesenie
19, Záver

K bodu 2.)

Kontrolu uznesenia previedol starosta obce p. Stanislav Melišek, lebo hlavný 
kontrolór JUDr. Cyril Benovič bol zo zasadnutia ospravedlnený. 
Pre neprítomnosť poslanca p. Špánika bol zamenený bod 3 a bod 4.



K bodu 4.)

     Pán starosta informoval prítomných, že členovia FC Vinodol pomôžu pri 
oprave autobusu.. (Predpokladaná suma bola odhadnutá odborníkom na 
200.000,-Sk za materiál + robotu)

K bodu 3.)

     V tomto bode pán Špánik dal návrh komisii výstavby a životného prostredia  
vyhodnotiť systém likvidácie odpadu.
Pán starosta informoval o tom, že obec Vinodol je združená v spoločnosti obcí, 
ktoré podali projekt na likvidáciu odpadu. Sú určené obce, kde budú zberné 
miesta.

K bodu 5.)
     Pán starosta obce v tomto bode  predložil VZN o verejnom obstarávaní.
Prítomní poslanci hlasovali:
Za : 9
Proti : 0
Zdržal sa - 0

K bodu 6.)
   Čerpanie rozpočtu za obdobie január až september 2008. Pán starosta obce
predložil čerpanie k rozpočtu za mesiace január až september 2008.

K bodu 7.)
    V tomto bode pán starosta vyzval organizácie, ktoré boli dotované z obce, aby 
do 1.12.2008 predložili Hladnému kontrolórovi doklady, ako bolo naložené 
s finančnými prostriedkami z obcí. Poukázal na predsedu iniciatívy mladých p. 
Virága, ktorému trvalo 4 mesiace aby vyúčtoval poskytnuté finančné prostriedky 
z obecnej pokladne.

K bodu 8.)
    Pán Špánik prečítal dôvodovú správu o kontrolnej činnosti Hlavného 
kontrolóra, kde mu boli vytknuté nedostatky.
Pán starosta informoval prítomných, že poslanci klubu 5 skúšali Hlavného 
kontrolóra odvolať cez Okresnú prokuratúru, Krajskú prokuratúru a teraz touto 
formou.
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 5
Proti – 4
Zdržal sa - 0     



K bodu 9.)

   Pán starosta obce prečítal Protokol z vykonanej prokurátorskej previerky na 
kontrolu zápisníc, kde nebolo zistené prekročenie rozhodovacej právomoci OZ, 
ale chýbali podpisy : starostu a overovateľov zápisníc. 

K bodu 10.)

    V tomto bode starosta predložil prítomným poslancom podpísané listiny, kde 
občania žiadali zmenu názvu ulice a to Viničná na Obecnú a Štefánikova na 
Hlavnú..
Poslanci zrušili uznesenie A/1 z 1.7.2008.
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 8
Nehlasoval - 1
Poslanci odsúhlasili  navrhnuté názvy ulíc –
Na Výhone, Pod Hájom, Kostolná, Školská, Úzka, Pesecká, Farská, Športová, 
Obecná, Novohorská, Telepy, Hlboká, Hlavná, K Vodárni, Tichá, Tabaková, Na 
Sihoti, Donátová, Agátová.
Prítomní poslanci hlasovali:
Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval - 3

K bodu 11.)

    Pán starosta predložil na schválenie Výpožičný poriadok obecnej knižnice vo 
Vinodole.
Prítomní poslanci hlasovali:
Za : 9
Proti : 0
Zdržal sa - 0

K bodu 12.)

    V tomto bode pán starosta predložil na schválenie Štatút obecnej knižnice vo 
Vinodole.
Prítomní poslanci hlasovali:



Za : 9
Proti : 0
Zdržal sa - 0

K bodu 13.)

   Pán Peter Baráth predseda komisie na prešetrenie podnetu Vladimíra Špánika  
na NKÚ v Bratislave predložil správu z finančnej kontroly zo dňa 13.8.2008 
K stanovisku komisie sa uvádza : Každoročne sa v obci vykonáva audit a pri 
finančnom hospodárení neboli zistené žiadne nedostatky ani auditorom ani 
komisiou poslancov. Podozrenia z predloženej sťažnosti boli neopodstatnené.  
V bodoch 3 a 5 ( o voľbe Hlavného kontrolóra) sa vyjadrí Krajská prokuratúra 
v Nitre.

K bodu 14.)

 V tomto bode pán starosta informoval o pripravovanom stretnutí dôchodcov –
jubilantov so starostom obce a s poslancami OZ, ktoré sa bude konať dňa 
20.11.2008.

K bodu 15.)

Interpelácie:
Pán Špánik – cintorín – otvorené brány, zdržuje sa tam mládež
Pán starosta odpovedal : aby si ohradil svoju časť na cintoríne a vyhotoví sa 
nová brána, ktorú budú zamykať.
p. Kováčová – Dom smútku: po pohrebe nebol ihneď uzamknutý, pán starosta 
odpovedal, že to pracovníčke, ktorá to má na starosti pripomenie.

K bodu 16.)

Rôzne:
p. Bozáňová a p. Vrtáková – rušenie nočného kľudu v pohostinstve u Krajmera
p. starosta odpovedal : Na pondelok t.j. 10.11.2008 pozve p. Krajmera a budú 
riešiť tento problém. Ďalej informoval, že pripravuje projekt pre EUROFONDY 
na VO v obci.
Ing. Tibor Penzeš – sa pýtal, že čo je s JEDNOTOU  
p. Polák – voľne pohybujúci psy po obci.
p. Špánik – čierna stavba(Adam)



k bodu 17.)

Návrh na uznesenie

p. Roman Čulík predložil návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo na svojom  17. riadnom zasadnutí  OZ dňa 7.11.2008

A./ SCHVAĽUJE :

1./ OZ schvaľuje VZN č. 4/2008 o postupe verejného obstarávateľa -  obec 
Vinodol
2./ OZ schvaľuje text písomného upozornenia JUDr. Cyrila Benoviča, na 
zanedbávanie si svojich povinností pri výkone svojej funkcie Hlavného 
kontrolóra obce Vinodol v znení dôvodovej správy.
3./ OZ schvaľuje názvy ulíc podľa priloženého zoznamu a zmenu názvu 
Štefánikova na Hlavnú a Viničná na Obecnú.
4./ OZ schvaľuje Štatút Obecnej knižnice vo Vinodole
5./ OZ schvaľuje Výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vinodole.

B./ RUŠÍ :

1./ OZ ruší Uznesenie z 1.7.2008 bod A/1 zo dňa 1.7.2008

C./ UKLADÁ :

1./ OZ ukladá komisii výstavby a životného prostredia urobiť kalkuláciu 
porovnania likvidácie odpadu súčastného a navrhnutého.
2./ OZ ukladá organizáciám dátum zúčtovania v rámci transferu pre rok 2009 
k 1.12.2008

D./BERIE NA VEDOMIE:

1/ OZ berie na vedomie návrh na riešenie opravy a prevádzky autobusu.
2./ OZ berie na vedomie protokol o vykonaní prokurátorskej previerky
3./ OZ berie na vedomie správu z finančnej kontroly zo dňa 13.8.2008
4./ OZ berie na vedomie pripravované stretnutie dôchodcov – jubilantov so 
starostom obce a s poslancami OZ
5./ OZ berie na vedomie prípravu projektu na verejné osvetlenie



K bodu 18.)

   Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za návrh uznesenia:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa - 2

K bodu 19.)

     Na záver zasadnutia  pán starosta poďakoval prítomným poslancom  obce za 
účasť a konštruktívnu diskusiu a tým ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva. 

                                 
                                                                                  Stanislav Melišek
                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice: 
pán Juhás Vladimír
pán Ondruš Ján 


