
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z Á P I S � I C A 
               spísaná  na  24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
                                                 dňa 11.12.2008 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní poslanci :                       9  ( viď .prezenčná listina) 
�eprítomní poslanci:                   0   
 
K bodu1.) 
     
     24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil pán starosta obce Stanislav 
Melišek, ktorý v úvode privítal prítomných  poslancov OZ  a predložil návrh s 
programom zasadnutia OZ.   
 
 
P r o g r a m  zasadnutia : 
 1./   Zahájenie 
 2./   Kontrola uznesenia 
 3./   VZ� č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vinodol pre rok 2010 
 4./   Schválenie rozpočtu na rok 2010 
 5./  Schválenie inventarizačnej komisie za rok 2009 
 6./  VZ� č.1/2009 o poskytnutých dotácií z rozpočtu obce. 
 7./ Rôzne 
 8./ Uznesenie 
 9./ Záver 
 
Poslanci  hlasovali za tento program  nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci: 
p.Krajmer Timotej, p. Kováčová Terézia, Ing. Emil Korpáš 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a  schválení poslanci:  
p.Ondruš Ján,  p. Vladimír Juhás 
 
Zapisovateľ: p. Peter Baráth 
 
K bodu 2.) 
    Kontrola uznesenia – starosta obce p. Stanislav Melišek  prečítal uznesenie  
z predchádzajúceho OZ.  
 
 



 
K bodu 3./ 
 
    V tomto bode starosta obce p Stanislav Melišek predložil VZ� č. 4/2009  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Vinodol pre rok 2010 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za : 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 30/12/09 – OZ schvaľuje VZ� č. 4/2009 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Vinodol pre rok 2010 

                           

 

                                                                                         .................................. 

                                                                                                                                               
K bodu 4./  
 
   V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predniesol programový rozpočet 
obce Vinodol na rok 2010. 
p. Korpáš mal pripomienku k položke oprava a údržba ciest a komunikácií, 
p. starosta  vyzval pána Korpáša, aby vlastnými slovami predložil návrh, lebo to 
čo čítal nepochopil. Tiež vyzval p.Špánika, aby to vysvetlil  lebo p. Korpáš to po 
ňom nevie ani prečítať, nieto ešte vysvetliť. 
Ďalej vysvetlil, že táto položka bude na rekonštrukciu cesty (�ovohorská – 
bývalá Cifrová), kde sa bude od správy ciest odkupovať drť pri oprave štátnej 
cesty.  
p. B. Melišek pripomienkoval položku na obecný rozhlas a chodník pod Hájom. 
Starosta obce vysvetlil, že na dvoch miestach v obci rozhlas nie je dobre počuť 
(Za kostolom a pred štvorbytovkou.)  
Ďalej pán Špánik navrhol zrušiť položku označenie ulíc. Táto sa schváli po 
výberom konaní. Poslanci OZ súhlasili s návrhom. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Uznesenie č. 31/12/09 – OZ schvaľuje rozpočet pre obec Vinodol na rok 2010-

2012.   

 
 
                                                                                        .................................... 



 
 
K bodu 5. / 
V tomto bode pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh na schválenie 
inventarizačnej komisie na rok 2009 s nasledovnými členmi: p. Peter Baráth, p. 
Terézia Kováčová a Mgr. Mária Svečulová.  
Prítomní poslanci za tento návrh hlasovali nasledovne: 
Za:  9 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 

Uznesenie č. 32/12/09 – OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu na rok 2010 
 
 
                                                                                              ................................. 
 
K bodu 6./ 
Pán starosta Stanislav Melišek predložil návrh  VZ� č.1/2009 o poskytnutí 
dotácií z rozpočtu obce.  
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za:  3 
Proti:  1 
Zdržal sa:  5 
p. Špánik predložil návrh VZ� č. 1/2009 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce: 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 3 
Zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 33/12/09 – OZ neschvaľuje VZ� č.1/2009  o poskytnutí dotácií 

z rozpočtu obce. 
 
 
                                                                                                 
                                                                                         ..................................... 
 
K bodu 7./ 
Rôzne: 
 
V tomto bode p. Špánik za OZ ZOULUS prečítal žiadosť o bezplatný prenájom 
KD na 13.2.2010 z dôvodu vinodolského plesu. 
 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 



Za: 9 
Proti:0 
Zdržal sa. 0 
 
Uznesenie č. 34/12/09 – OZ schvaľuje bezplatný prenájom  KD na dňa 

13.2.2010 na vinodolský ples. 
  
 
                                                                                 .............................................. 
 
p. Vaňo sa sťažoval na svoju susedu, že jej  vodné postrekovače striekajú na 
jeho dom a nemá umožnený prístup na pozemok za svojim domom.  
Starosta obce p. Stanislav Melišek mu vysvetlil, že tento problém bol riešiť na 
mieste, kde sa dohodli so susedou, že postrekovače otočí od jeho domu a na 
základe oznámenia o oprave domu mu umožní vstup na pozemok. 
Pán Špánik dal návrh na hlasovanie, aby ekonómka obce predkladala čerpanie 
rozpočtu obce štvrťročne na najbližšom zasadnutí OZ. 
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 35/12/09 – OZ ukladá ekonómke Obecného úradu predkladať 

údaje o čerpaní rozpočtu štvrťročne po uzávierke na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                           ............................... 
 
p. Helena Penzešová mala pripomienku na poslanca Špánika kvôli osočovaniu 
dôchodcov. 
p. Juhás sa pýtal pána Špánika prečo sa zdržal hlasovania o rozpočte, keď 
rozpočet robili poslanci spolu so starostom obce.  
p. Juhás navrhol odmeny poslancom (nie sebe) a starostovi obce vo výške 200,- 
Eur. 
p. Špánik nie je spokojný s prácou starostu obce ohľadne prípravy rozpočtu 
obce. 
Prítomní poslanci hlasovali za návrh ohľadom odmien poslancom a starostovi 
obce: 
Za . 3 
Proti. 5 
Zdržal sa: 1  
 



Uznesenie č. 36/12/09 – OZ neschvaľuje návrh odmien, ktoré predložil p. 

Juhás. 
 
 
                                                                                             ............................... 
 
 
8./ 
UZ�ESE�IE: 
Uznesenie prečítal p. Timotej Krajmer. 
 
 
 
K bodu 10./ 
   �a záver zasadnutia pán starosta poďakoval poslancom za účasť a zaželal  
všetkým prítomným všetko dobré, príjemné sviatky a tým ukončil 24. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva. 
 
 
                                                                                                 Stanislav Melišek 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 p. Ján Ondruš 
p. Vladimír Juhás 
 


