
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky  
a Čl. 24 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

 
 
 

Štatút obce Vinodol 
 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1.) Štatút obce Vinodol (ďalej len „štatút“) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) v podmienkach obce 
Vinodol. 

2.) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone 
samosprávy upravenú zákonom (§ 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb). 

3.) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo obecné 
zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad, rozumejú sa tým orgány Obce 
Vinodol. 

4.) Štatút obce Vinodol je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 
 

Čl. 2 
Právne postavenie obce Vinodol 

 
1.) Obec Vinodol je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce je zložené z katastrálneho územia 
Horný Vinodol a katastrálneho územia Dolný Vinodol. 

2.) Obec Vinodol je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s 
vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami 
obce a organizačnými predpismi obce. 

3.) Obec Vinodol môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci 
prenechaný do užívania v súlade s platnou právnou úpravou. 

4.) Obec Vinodol môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov, fyzických aj právnických osôb, 
pokiaľ bolo k takémuto nakladaniu zmocnené právnym predpisom alebo dohodou.  

5.) Obec Vinodol má právo združovať sa s inými obcami a mestami v záujme dosiahnutia 
spoločného prospechu. Obec spolupracuje s okolitými obcami a svoje vzťahy riešia spravidla 
vzájomnými dohodami. 

6.) Obci Vinodol pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na 
základe medzinárodnej zmluvy 

 

Čl. 3 
Územie obce 

 
1.) Územie obce je zložené z katastrálneho územia Horný Vinodol a katastrálneho územia Dolný 

Vinodol. 



2.) Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno 
iba so súhlasom obce a na základe stanoviska obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého 
územnom obvode sa obec nachádza. 
 

Čl. 4 
Obyvatelia obce 

 
1.) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 
2.) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä: 

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce. 
b) hlasovať o bežných otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum) 
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor 

a zúčastňovať sa na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce. 
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné 

účely. 
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa 

v obci. 
g) požadovať pomoc v čase núdze. 

3.) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto: 
a) má na území obce nehnuteľný majetok, alebo platí miestnu daň alebo miestny poplatok 
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt 
c) má čestné občianstvo obce 
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej 
nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum). 

4.) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom 
obce. V súvislosti s tým je povinný: 
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby 

organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, 
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v 
záujme obce 

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia 
c) napomáhať udržiavať poriadok 
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na 

odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. 
5.) Obec má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
6.) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu 
prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc. 

 

Čl. 5 
Orgány samosprávy 

 
1.) Orgánmi obce, ktoré sú v samospráve zriadené podľa zákona (§ 10, ods.1 a § 18 zák. č. 369/1990 

Zb): 
a) obecné zastupiteľstvo 
b) starosta obce 

2.) Popri týchto orgánoch sú obecným zastupiteľstvom zriadené tieto stále komisie obecného 
zastupiteľstva: 
a) Finančná komisia 



b) Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže 
c) Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

d) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany verejného poriadku 
e) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

Čl. 6 
Symboly obce 

1.) Symbolmi obce sú: 
a) erb Vinodolu 
b) vlajka a zástava Vinodolu 
c) pečať Vinodolu 

 
2.) Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania obecných symbolov.  

 
Erb Vinodolu 

 
Erb Vinodolu tvorí strap hrozna a trojklások v žltej farbe na červenom podklade. 

 
 
Vlajka a zástava Vinodolu 

 
Vlajka a zástava Vinodolu je červenej farby, kombinovaná žltými pruhmi, je ukončená lastovičím 
chvostom, t.j. zástrihom. 

 
Pečať Vinodolu 

 
Pečať obce Vinodol je pečatidlo s erbom obce s kruhopisom OBEC VINODOL 

 
 

Čl. 7 
Čestné občianstvo 

 
1.) Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu 

jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce. 
Čestné občianstvo je možné udeliť aj „in memoriam“.  

2.) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 
väčšinou všetkých poslancov.  

3.) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina opatrená pečaťou obce, ktorú podpisuje 
starosta.  

4.) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 

 

Čl. 8 
Cena obce 

 
1.) Cenu obce Vinodol (ďalej len „cena obce”) môže udeliť obecné zastupiteľstvo osobám 

a kolektívom za: 
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 
b) významný prínos k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju obce, za jej propagáciu doma i v 



zahraničí, 
c) činnosť pri záchrane ľudských životov a pri závažnom ohrození majetku obce a jej obyvateľov. 

2.) Cenu obce predstavuje plaketa s erbom obce a jej udelenie sprevádza peňažná odmena vo 
výške určenej uznesením obecného zastupiteľstva. O udelení ceny obce sa vydáva osvedčenie, 
ktoré okrem identifikácie oceneného obsahuje aj uvedenie dôvodu ocenenia podľa 
predchádzajúceho odseku. Cenu obce odovzdáva ocenenému slávnostným spôsobom starosta. 

Čl. 9 
Kronika obce 

 
1.) Kronika obce Vinodol sa vedie v úradnom jazyku, 
2.) Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne, najmenej jedenkrát ročne. Zápisy chronologicky 

dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným 
svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho 
spoločenstva. 

3.) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého schvaľuje a odvoláva 
obecné zastupiteľstvo.  

4.) Text zápisov do kroniky schvaľuje starosta obce.  

 
 

Čl. 10 
Zverejňovanie informácií 

 
Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet a iné 
dôležité dokumenty obce sú zverejňované v obci Vinodol nasledovnými spôsobmi: 

1.) Vyvesením na úradnej tabuli, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií. Je to tabuľa 
umiestnená pred obecným úradom s  označením „Úradná tabuľa Obce Vinodol”. 

2.) Vyhlásením v obecnom rozhlase. V prípade rozsiahlejších dokumentov, ako napr. rozpočet, 
nariadenia a pod. sa v obecnom rozhlase uverejní miesto zverejnenia plného textu a doba po 
ktorú je zverejnenie textu k dispozícii. 

3.) Obec má zriadenú internetovú stránku www.obec-vinodol.sk, na ktorej zverejňuje návrhy a 
schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory, 
dokumenty a tlačivá pre obyvateľov, zápisnice a uznesenia z rokovaní zastupiteľstva a iné 
dôležité informácie. 

4.) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné na požiadanie na 
Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1.) Predstavitelia orgánov obce a zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto štatútu povinní: 

a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy 
b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy 

s obsahom tohto štatútu 
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce 

alebo záujmy jej obyvateľov. 
2.) Na tomto štatúte sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  dňa   28.01. 2011. 
3.) Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom  28.01. 2011. 
4.) Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Vinodol zo dňa 219.2007 2011. 
  
 
Vo Vinodole dňa 28.01.  2011   
Štatút obce Vinodol bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vinodole č. 10/01/11. 

 
 

Stanislav Melišek 
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Príloha č.1 k Štatútu obce Vinodol – Symboly obce Vinodol 
 
 
 
Erb Vinodolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vlajka a zástava Vinodolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pečať Vinodolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 k Štatútu obce Vinodol - Zoznam členov orgánov samosprávy vo Vinodole 
 
Starosta obce: 

Melišek Stanislav 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinodole je 9 
 

Bálint Juraj 
Baráth Peter –  
Bulla Peter, Ing. 
Kozár Michal, Ing. 
Melišek Beňadik 
Melišek Marek 
Podhorský Peter 
Straňák Peter 
Špánik Vladimír 

 
Hlavný kontrolór obce: 

  Zaťko Anton, Ing. 
 

Komisie obecného zastupiteľstva: 
Z L O Ž E N I E  P R E D B E Ž N É  

a) Finančná komisia: 
Straňák Peter - predseda 
Ďuranová Silvia - zapisovateľ 
Vrtáková Jarmila 
Škadrová Magda 

b) Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže: 
Bálint Juraj - predseda 
Melišek Marek 
Verešová Danka - zapisovateľ 
Barátová Terézia, Mgr. 
Hlinka Andrej 

c) Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
Podhorský Peter - predseda 
Kozár Michal, Ing. - zapisovateľ 
Pénzeš Tibor, Ing. 
Straňák Peter, Ing. 
Velčický Martin, Ing. 

d) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany verejného poriadku: 
Melišek Beňadik - predseda 
Špánik Vladimír 
Uhríková-Strešková Zuzana, Mgr. - zapisovateľ 
Čulík Roman 
Hlinka Blažej 

e) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce: 
Špánik Vladimír - predseda 
Melišek Marek - podpredseda 
Kozár Michal, Ing. - tajomník 

 


