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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 Dňa 2. januára, v doznievajúcej atmosfére osláv nového roku 
2015, sa v priestoroch Kultúrneho domu zhromaždilo nevídané množ-
stvo obyvateľov obce. Dôvodom však nebola oslava či posedenie, ale 
ako  je verejnosti známe,  príčinou záujmu ľudí bolo ustanovujúce zasad-
nutie obecného zastupiteľstva. Z účasti občanov našej obce sa dá 
v pozitívnom slova zmysle usudzovať, že veci verejné nám nie sú ukrad-
nuté. Vo veľkom počte sa tu stretli mladšie i staršie generácie za účelom 
priamo si vypočuť nielen sľub novozvoleného  starostu, ale i ďalšie kon-
krétne body zasadnutia. Poďme si bližšie zhrnúť niektoré body, ktoré 
boli súčasťou programu ustanovujúceho zasadnutia. Po vypočutí si hym-
ny Slovenskej republiky, nasledovalo oznámenie oficiálnych výsledkov 
volieb do orgánov samosprávy obce, a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi – Petrovi Straňákovi a poslancom 
obecného zastupiteľstva – Petrovi Baráthovi, PhDr. Miriam Hlinkovej, PhD., Ing. Jozefovi Kozárovi, Timotejovi Krajmerovi, 
Monike Matušicovej, Marekovi Meliškovi, Petrovi Podhorskému,  Ing. Magdaléne Škadrovej a Vladimírovi Špánikovi. Po 
týchto náležitostiach nasledoval sľub nového starostu obce 
a novozvolených poslancov. Novozvolený starosta si po zložení sľubu, 
prevzal insígnie ako symbol prevzatia vedenia obce z rúk predsedníčky 
volebnej komisie, Ing. Zuzany Plškovej.  Nasledoval príhovor  starostu, 
ktorý sa od začiatku až do konca niesol v príjemnej atmosfére 
a v predsavzatí urobiť pre našu obec, maximum počas nasledujúceho 
volebného obdobia. Jedným z ďalších bodov, ktorému sa obecné zastu-
piteľstvo podľa programu venovalo, bolo poverenie jedného z poslancov 
zastupovaním starostu obce. Starostom obce navrhnutý Ing. Jozef Kozár 
(vo voľbách získal najvyšší počet hlasov), tento post neprijal zo zdravot-
ných dôvodov. Následne bol navrhnutý  Peter Podhorský (získal druhý 
najvyšší počet hlasov), ktorý sa po hlasovaní poslancov stal oficiálnym 
zástupcom starostu. Zasadnutie pokračovalo ďalšími bodmi a to určením platu starostu a následným schválením harmo-
nogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2015. Zároveň boli občania informovaní, že v prípade po-
treby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva. Súčasťou zasadnutia bola i diskusia, ako možnosť 
obyvateľov obce vyjadriť svoje názory, pripomienky, či otázky. Na podnet jedného z občanov starosta prisľúbil, že termín 
ďalšieho obecného zastupiteľstva, ako aj jeho body budú včas zverejnené nielen na stránke obce, ale tiež cez obecný roz-
hlas, aby sa v dostatočnej miere zabezpečila informovanosť obyvateľov o zasadnutiach. Verme, že obyvatelia obce sa bu-
dú  i naďalej v hojnej miere zúčastňovať  zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby tak prispievali svojimi prípadnými názor-
mi, návrhmi či pripomienkami k rozvoju obce, ale hlavne k príjemnej a tolerantnej atmosfére v obci. 

Mgr. Adriána Uhrová 

POĎAKOVANIE 

Vážení občania, prostredníctvom spoločného rozhodnutia starostu obce a obecného zastupiteľstva, sa k vám, 
pravidelne, raz za štvrťroka, dostane spravodaj zo spoločenského života našej obce. Dovoľte nám preto, poďakovať na 
prvom mieste,  starostovi obce Vinodol a všetkým paniam poslankyniam a pánom poslancom obecného zastupiteľstva, za 
dôveru, prejavenú pri redigovaní Vinodolských novín.                                                                                                       

                  Redakčná rada 
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014 

PRÍHOVOR STAROSTU  

     Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som sa Vám ako starosta obce Vinodol, v prvom rade, prihovoril a poďakoval za 
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Zároveň Vám prajem veľa úspechov a všetko najlepšie do 
roku 2015. Teší ma, že medzi prvé splnené úlohy, patrí vznik „Vinodolských novín,“ ktoré budú garan-
ciou, Vašej informovanosti o chode a živote našej obce. Noviny budú mať čisto informatívny charakter 
a nájdete v nich množstvo praktických informácií, týkajúcich sa Vášho občianskeho života.  

Zároveň si Vás dovoľujem vyzvať, k aktívnej spolupráci a angažovanosti pri tvorbe ich obsahu. 

                                                                                                                                                                Peter Straňák, 
                                                                                                                                                               starosta obce Vinodol 

EDITORIÁL 

     Vážení čitatelia,  

po úspešnej registrácii na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a po absolvovaní súvisiacich administratívnych 
úkonov v ďalších inštitúciách verejnej správy, spojených so vznikom oficiálnych obecných novín, držíte vo svojich rukách, 
historicky prvý výtlačok „Vinodolských novín.“ Noviny vydávané v réžii miestnej samosprávy, budú zdrojom informácií, ob-
jektívne mapujúcich život obce, jej samosprávy a jej obyvateľov. V prvom vydaní vám poskytujeme prehľad z politického a 
spoločenského diania v obci, vo forme informácií zo zasadnutí, z vami zvoleného obecného zastupiteľstva, vedeného sta-
rostom obce. Informácie z komunálnej politiky, budú v každom vydaní, vždy dopĺňané informáciami zo širokého spektra 
aktivít, v rámci ktorých, naša obec žije. V rámci jednotlivých rubrík, vám ponúkame pohľad do sféry spoločenských organi-
zácií pôsobiacich v obci, do kultúrnych, folklórnych spolkov a taktiež, pohľad do činnosti a úspechov športových klubov, fut-
balistov i nohejbalistov, ktorí reprezentujú farby Vinodolu. Na duchovný rozmer, ktorý je tiež súčasťou života obyvateľov 
obce, sa spoločne pozrieme z pohľadu miestnych duchovných, pôsobiacich vo Vinodole. V záujme pozitívnej prezentácie 
a propagácie obce doma i za jej hranicami, však nezabúdame ani v našich novinách, na tradíciu, ktorá ju najviac identifikuje, 
na vinohradníctvo, ktorého strapec hrozna sa dostal do erbu obce, ale taktiež, aj do loga našich novín. Aj tejto oblasti 
a aktivitám s ňou spojených, budeme v našich rubrikách, venovať primeranú pozornosť. Vydanie Vinodolských novín, je 
možné vnímať minimálne v dvoch rovinách. V prvej rovine ako nástroj otvorenej a modernej samosprávy, ktorej cieľom je 
informovať občanov o dianí v obci a v rovine druhej, ako nástroj pre aktivizáciu obyvateľov na spoločenskom živote obce. 
Spoločne sledujme obecnú samosprávu, jej starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov. Záro-
veň si však položme otázku, čo môže, každý z nás urobiť pre Vinodol a nielen, čo môže urobiť obec pre nás. Verím, že pro-
stredníctvom siete redaktorov, naplníme ambície informovať vás, o všetkých aktivitách v jednotlivých oblastiach spoločen-
ského života obce. Som presvedčený, že Vás Vinodolské noviny, aj keď malé rozsahom, zaujmú svojím obsahom.  

Ing. Tomáš Krajmer, 
                                                                                                                                                                           šéfredaktor 

Počet zapísaných voličov do zoznamu voličov 1580 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1078 

Počet odovzdaných obálok 1078 

Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby do OcZ 1048 

Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby starostu  1062 

Volebná účasť 68,23 % 

Zvolení poslanci OcZ, obec Vinodol 
Počet 
hlasov 

1. Jozef Kozár, Ing., OKS                         492 

2. Peter Podhorský, NEKA                    435 

3. Vladimír Špánik, OKS   423 

4. Miriam Hlinková, PhDr., PhD., NEKA          410 

5. Peter Baráth, SMER – SD                  366 

6. Timotej Krajmer, SNS                          360 

7. Marek Melišek, SMER - SD              343 

8. Magdaléna Škadrová, Ing., NEKA         332 

9. Monika Matušicová, NEKA                  317 

Rozdelenie mandátov poslancov obecného 
zastupiteľstva, podľa politickej príslušnosti 

Počet hlasov odovzdaných kandidátom na starostu obce 
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného  
zastupiteľstva vo Vinodole, zo dňa 02. 01. 2015 

 

Uznesenie č. 1 
OcZ A. berie na vedomie 1. výsledky voľby starostu a volieb 
do OcZ. 2. vystúpenie novozvoleného starostu. OcZ B. kon-
štatuje, že 1. novozvolený starosta obce Peter Straňák zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 2. zvolení poslanci 
OcZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ: Baráth 
Peter; Hlinková Miriam, PhDr., PhD.; Kozár Jozef, Ing.; Kraj-
mer Timotej; Matušicová Monika; Melišek Marek; Podhor-
ský Peter; Škadrová Magdaléna, Ing.; Špánik Vladimír. 
Uznesenie č. 2 
OcZ A. schvaľuje 1. program ustanovujúceho zasadnutia, tak 
ako bol predložený a doplnený. 
Uznesenie č. 3 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení: Predseda Vladimír 
Špánik. Člen: Timotej Krajmer. Člen Peter Podhorský. B. 
ukladá návrhovej komisii a) sledovať priebeh rokovania, 
predkladané návrhy a obsah diskusie. b) predkladať 
k prerokúvaným bodom a postupu rokovania návrhy uzne-
sení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho 
ciele. 
Uznesenie č. 4 
OcZ A. volí mandátovú komisiu na volebné obdobie 2014 – 
2018 v zložení: Predseda: Ing. Jozef Kozár. Člen: Peter Ba-
ráth. Člen: Monika Matušicová. B. ukladá mandátovej komi-
sii a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu 
a novozvolených poslancov; b) zistiť, či nevykonávajú funk-
ciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca OcZ, a to 
na základe predložených vlastnoručne podpísaných čest-
ných vyhlásení; c) podať o výsledku svojich zistení správu 
ustanovujúcemu zasadnutiu OcZ. 
Uznesenie č. 5 
OcZ A. volí volebnú komisiu na volebné obdobie 2014 – 
2018 v zložení: Predseda: Ing. Magdaléna Škadrová. Člen: 
PhDr. Miriam Hlinková, PhD. Člen: Peter Podhorský. B. ukla-
dá volebnej komisii a) dohliadať na priebeh volieb, vykonať 
v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať OcZ 
správu o výsledkoch volieb.  
Uznesenie č. 6 
OcZ berie na vedomie overenie zloženia sľubu a správu 
mandátovej komisie o zistených výsledkoch. 
Uznesenie č. 7 
OcZ A. zriaďuje 1. Finančnú a kultúrnu komisiu; 2. Komisiu 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy; 3. Komisiu na ochranu verejného poriadku, záuj-
mov občanov, mládeže, športu a vybavovanie sťažností; 4. 
Komisiu na ochranu verejného záujmu. B. určuje náplň práce 
komisií podľa prílohy č. 1 Rokovacieho poriadku OcZ vo Vi-
nodole. C. volí 1. Predsedu finančnej a kultúrnej komisie: 
Ing. Magdaléna Škadrová; členov komisie: a) poslankyňa 
Monika Matušicová; b) odborníkov z radu obyvateľov obce 
Mgr. Monika Presinszká (tajomníčka), Jarmila Vrtáková, Ing. 
Peter Bulla, Silvia Ďuranová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Predsedu komisie výstavby, územného plánovania, život-
ného prostredia a dopravy: Ing. Jozef Kozár; členov komisie: 
a) Poslanec Peter Podhorský; b) odborníkov z radov obyva-
teľov obce Ing. Zuzana Plšková (tajomníčka), Ing. Peter Stra-
ňák, Ing. Tibor Pénzeš. 3. Predsedu komisie na ochranu ve-
rejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 
a vybavovanie sťažností: Vladimír Špánik; členov komisie: a) 
poslanci Timotej Krajmer, Peter Baráth; b) odborníkov 
z radu obyvateľov obce Mgr. Mária Svečulová (tajomníčka), 
Marek Macek. 4 . Predsedu komisie na ochranu verejného 
záujmu: Ing. Jozef Kozár; členov komisie: Peter Baráth, Mo-
nika Matušicová.  
Uznesenie č. 8  
OcZ berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení 
poslanca Petra Podhorského za zástupcu starostu. 
Uznesenie č. 9 
OcZ poveruje poslanca p. Vladimíra Špánika zvolávaním za-
sadnutí OcZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
Uznesenie č. 10 
OcZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom doterajším OcZ najneskôr 90 dní pred voľbami 
mesačný plat starostu vo výške 1 632 €. 
Uznesenie č. 11 
OcZ schvaľuje harmonogram zasadnutí OcZ na kalendárny 
rok 2015. 
Uznesenie č. 12 
OcZ schvaľuje poskytnutie pôžičky pre Mariána Stojku 
a Blanku Stojkovú na pohreb neb. Františka Lakatoša 
v sume 680 € so splatnosťou do jedného roka.  

  Schválený harmonogram zasadnutí OcZ vo Vinodole: 

  27. marca 2015 o 18:00 hod 

  5. júna o 18:00 hod 

  7. augusta o 18.00 hod 

  9. októbra o 18:00 hod 

  11. decembra o 18:00 hod 

 

Uznesenia z 2. zasadnutia obecného                                      
zastupiteľstva vo Vinodole, zo dňa 29. 01. 2015 

 
Uznesenie č.13 
2. Bod 
OcZ A. volí overovateľov zápisnice v zložení p. Timotej Kraj-
mer a Ing. Magdaléna Škadrová. 
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Uznesenie č.14 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Špánik, Ing. 
Jozef Kozár, Peter Podhorský B. ukladá návrhovej komisie  1. 
sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah 
diskusie 2. predkladať k prerokúvaným bodom programu 
a postupu rokovania návrhy uznesení, tak aby sa efektívne 
naplnil program rokovania a jeho ciele. 
Uznesenie č.15 
3.bod  
OcZ schvaľuje program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva vo Vinodole, tak ako bol predložený. 
Uznesenie č.16 
4.bod 
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 
Vinodole, zo dňa 2. 1. 2015. 
Uznesenie č.17 
5. bod 
OcZ berie na vedomie informáciu o zmene prílohy č. 1 
k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vino-
dole na základe prijatého uznesenia č. 7/2015. 
Uznesenie č.18 
6. a 7. bod  
OcZ A. berie na vedomie informáciu o vydávaní obecných 
novín pod názvom  „Vinodolské noviny“ B. schvaľuje redakč-
nú radu Vinodolských novín v zložení: Predseda: Peter Stra-
ňák; Šéfredaktor:  Ing. Tomáš Krajmer; Členovia: Bc. Jozef 
Kozár; Ing. Zuzana Plšková; Mgr. Adriána Uhrová. 
Uznesenie č.19 
8. bod  
OcZ schvaľuje Zadanie Územného plánu obce Vinodol. 
Uznesenie č.20 
9. bod 
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. polrok 2015. 
Uznesenie č.21 
10. bod 
OcZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN 1/2013 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriade-
ných na území obce Vinodol na rok 2015.  
Uznesenie č.22 
11. a 12. bod 
OcZ A. berie na vedomie správu finančnej a kultúrnej komi-
sie k návrhu programového rozpočtu na rok 2015. B. berie 
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
programového rozpočtu na rok 2015 a viacročného rozpoč-
tu na roky 2016-2017. 
Uznesenie č.23 
13. bod 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
A. schvaľuje 1. rozpočet obce Vinodol na rozpočtový rok 
2015 s predpokladaným prebytkom v sume 55.263,- EUR 
- celkové príjmy rozpočtu obce Vinodol na rok 2015:  
1.127.332,-EUR, 
- celkové výdavky rozpočtu obce Vinodol na rok 2015:   

1.072.069,-EUR z toho: 
Bežné príjmy spolu: 819.751,- EUR 
Kapitálové príjmy spolu: 299.343,- EUR 
Finančné operácie (príjmová časť): 4.718,- EUR  
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou: 3.520,- EUR    
Bežné výdavky spolu: 773.660,- EUR 
Kapitálové výdavky spolu: 298.409,- EUR 
Finančné operácie (výdavková časť): 0,- EUR  
B. berie na vedomie návrh rozpočtu obce Vinodol na roky 
2016-2017  
C. schvaľuje presun mimorozpočtových zdrojov 
z podnikateľskej činnosti, t.j. dosiahnutý zisk po zdanení 
v sume 4.609,-€ do výdavkových položiek bežného rozpočtu 
hlavnej činnosti a to:  
0111 635006 údržba budov, objektov a ich častí v sume 
2.000,-€ 
0111 633006 všeobecný materiál v sume 2.000,-€ 
0111 633004 prevádzkové stroje, prístr. a zariadenia 
v sume 609,-€. 
Uznesenie č.24 
14. bod 
OcZ A. berie na vedomie informáciu o podaných námietkach 
k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia OcZ  dňa 9.1.2015 
pod ev. číslom 40/2015. 
B. schvaľuje vykonať opravu textu zápisnice 
z ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 2. 1. 2015 
v bodoch 4 a 11, a to zapracovaním námietok k zápisnici 
podaných poslankyňou OcZ PhDr. Miriam Hlinkovou, PhD., 
ktoré uviedla v bode 1 a 3. 
Uznesenie č.25 
16. bod 
OcZ schvaľuje za člena komisie na ochranu verejného po-
riadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovanie 
sťažností p. Petra Virága. 
Uznesenie č.26 
OcZ schvaľuje zámer zvolať verejné zhromaždenie občanov 
k tematike Územné plánu obce Vinodol. 
Uznesenie č.27 
OcZ schvaľuje ukončenie diskusie ohľadom doteraz vykona-
ných prác v materskej škôlke. 

VIETE, ŽE? 

Občan má podľa §3, odsek 3, zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení: 

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... 
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BLAHOŽELANIE PREMIÉRA STAROSTOVI OBCE VINODOL  
 

NA CESTU 

 Pred viacerými rokmi som čítal trilógiu o Božom ľude. O patriarchoch a ich dobe v časti Ľudia viery je predstavený 
Abrahám a jeho potomkovia, ktorí ako prví uverili jedného, duchovného Boha, Stvoriteľa absolútneho Pána všetkého. Dru-
hý diel – Ľudia zmluvy – predstavuje Mojžiša a Zákon, ktorý formoval starozákonný ľud, Izraelitov. V treťom diele – Ľudia 
cesty – je predstavený program pre novozákonný Boží ľud, ktorý putuje v čase k cieľu, ktorým je Kristom ohlasované Božie 
kráľovstvo. Naša ľudská cesta dejinami je podľa tejto knihy už vytýčená Ježišom Kristom. Táto cesta je podľa neho nie širo-
ká a pohodlná. Tá vedie do záhuby. Do života vedie cesta úzka, strmá, tŕnistá. Možno neradi počúvame takéto slová, ale 
skutočne je ľudskou skúsenosťou, že čo niečo stojí, to naozaj niečo stojí. Tá cesta k plnosti života je naplnená tvorbou a 
prežívaním hodnôt ako konanie dobra, služba pravde, charakternosťou, zmyslom pre zodpovednosť. Nie iba čakať, čo mi 
život prinesie, ale tvoriť hodnoty, ktorými my obohatíme a posvätíme život.  

 Preto píšem o ceste, lebo aj tieto noviny sú na začiatku svojej cesty. Verím, že prinesú občanom obce inšpirácie 
k angažovanému životu, k vzájomnému rešpektu a k atmosfére pokoja. 

 Prajem týmto novinám, aby vždy a čo najdlhšie prinášali čitateľom nielen informácie, ale aj inšpirácie. Aby vytvorili 
priestor pre otvorenosť a úctu. Aby motivovali pre milujúce vzťahy a pokoj.  

 Nebuďme pohodlní a kritizujúci, ale usilovní a trpezliví. 

 Želám dobré nápady a žehnám.  

                                                                                                                                                                                            Ondrej Valach,                      
                                                                                                                                                                                            dekan, farár   

 V nasledujúcom článku uverejňujeme list predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, adresovaného 
starostovi obce Vinodol, p. Petrovi Straňákovi. 

-red- 
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ÚZEMNÝ PLÁN  

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE OBČANOM,  
 

◦   že obecné zastupiteľstvo, zvoláva na 13. 02. 2015 o 18:00 hod. v kultúrnom dome, verejné zhromaždenie 
občanov, k tematike Územného plánu obce Vinodol. 

 
◦   že od 09. 02. 2015 do 27. 02. 2015 si môžu na Obecnom úrade u pani Mgr. Márii Svečulovej, prevziať  Roz-

hodnutia o vyrubení poplatku na komunálne odpady a Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane 
za psa.  Občanom, ktorí si tieto rozhodnutia neprevezmú osobne, budú doručené poštou.  

◦   že od 09. 02. 2015, je možné zaplatiť poplatky za vývoz komunálneho odpadu, daň z nehnuteľnosti a daň za 
psa, osobne v pokladni na Obecnom úrade.   

◦   že je možné zakúpiť si 120 l plastovú nádobu s kolieskami na zbytkový komunálny odpad, v cene 19,80 €/ks. 
240 l plastovú nádobu s kolieskami na zbytkový komunálny odpad v cene 31,80 €/ks (odporúčame v prípa-
de viacpočetných rodín).  

◦   že v prípade potreby, si môžu na Obecnom úrade, zakúpiť plastové vrecia na komunálny odpad v cene 1 €. 

www.odkazprestarostu.sk/vinodol 

Územným plánovaním sa komplexne a sústavne rieši priestorové 
usporiadanie a funkčné využívanie územia našej obce. V rámci tohto procesu 
sa určujú jeho zásady a navrhuje sa časový rámec pre koordináciu činností 
ovplyvňujúcich územný rozvoj, tvorbu krajiny s princípmi trvalo udržateľného 
rozvoja, životné prostredie či  kultúrno-historické hodnoty územia (napr. úze-
mia pre bývanie, rekreáciu, šport, či verejnú infraštruktúru).  

Úlohou miestnej samosprávy i  jej občanov je, aby územný plán bol 
aktuálnym a dobre spracovaným koncepčným dokumentom, nakoľko je pod-
mienkou získania finančnej podpory, napríklad pri prípadnom čerpaní fondov 
EU. Územným plánom je tiež možné vytvoriť podmienky pre lokalizovanie, 
významných súkromných či verejných investícií.  

Keďže obec Vinodol dosiahla ku dňu 22.08.2014 počet obyvateľov 
2017, presiahla tak 2000 obyvateľov a vznikla jej povinnosť, mať spracovaný územný plán obce v zmysle stavebného záko-
na. Pre obec Vinodol spracovala prieskumy a rozbory pre územný plán, Ing. arch. Vlasta Cukorová, Atelier C. Schváleniu 
územného plánu obce bude predchádzať verejné zhromaždenie občanov (viď oznamy, s.6), v rámci ktorého budú mať obča-
nia možnosť vyjadriť svoje názory a návrhy na tento koncepčný dokument, ktorý je k nahliadnutiu na OcÚ vo Vinodole. Vi-
zuálny pohľad na územný plán Vám poskytujeme na  priloženom situačnom výkrese. 

 
Územný plán predstavuje podklady pre : 

 územia stavieb a stavebných objektov (rodinné domy, bytové jednotky...), 

 územia stavieb v občianskej, investorskej či odbornej oblasti (obchody, školy, škôlky, jedálne, priemyselné objekty...), 

 riešenie výstavby územno-technických, organizačných a investičných opatrení, vytvárať podklady pre programy hospo-
dársko-sociálneho rozvoja (ČOV, zberné dvory...), 

 vytváranie podmienok pre znižovanie nebezpečia prírodných katastrof (napr. ochranné bariéry proti povodniam...), 

 urbanizované aj nezastavané prostredia, 

 trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistické-
ho a architektonického dedičstva (kostoly, kaštiele, lesné biotopy...), 

 odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien, 

 posudzovanie vplyvu zmien v území na verejnú infraštruktúru (verejné objekty, chodníky, komunikácie...), 

 posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb (novostavby...). 

-j.kozár, t.krajmer- 
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SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV, AKO EURÓPSKY MODEL OCHRANY ŽIVOTNÉHO PRO-
STREDIA 

 V tejto rubrike vám predstavujeme združenie, ktorého je naša obec súčasťou a ktoré,  
je realizátorom separovaného zberu a nakladania s odpadmi, v členských obciach združenia. 
Obec Vinodol, je súčasťou Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s 
odpadmi, ktoré vzniklo v roku 2005. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné 
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia. Združenie mo-
mentálne pozostáva zo 65 členských obcí Nitrianskeho kraja. Dovedna žije na území združenia 
takmer 79 500 obyvateľov vo viac ako 25 000 domácnostiach.  
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV V PODMIENKACH OBCE VINODOL 

 V súvislosti so separovaným zberom odpadov, prebiehajúcim aj v našej obci, sme po-
ložili pár praktických otázok, referentke Obecného úradu, pani Mgr. Márii Svečulovej. 

Prostredníctvom obecných médií, sme zaznamenali povinnosť občanov, označiť smetné nádoby pre zmesový komunálny od-
pad, teda pre zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť (plechové smetné nádoby), nálepkou. Aký zmysel má 
toto označenie smetnej nádoby? 

Na začiatku by som sa rada vrátila ku smetným nádobám všeobecne. Každá domácnosť má dnes tri nádoby na separovaný 
odpad, ktoré sú už označené čipom. Neoznačené zostali len nádoby na zmesový komunálny odpad. Preto Ponitrianske zdru-
ženie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (ďalej PZO) pristúpilo k označeniu aj týchto nádob.  
Je veľmi dôležité, aby sa poskytovali služby za rovnaké ceny pre všetky obce PZO. Preto podmienky musia byť pre všetky ob-
ce rovnaké. Sú obce, ktoré používajú 120 l nádoby pre štyroch obyvateľov a sú aj také obce, ktoré používajú 120 l nádoby 
pre dvoch obyvateľov. Tiež PZO sleduje koľko je reálne smetných nádob v domácnostiach v jednotlivých obciach. Tieto údaje 
vyhodnotí a následne navrhne obciam riešenie na efektívnejšie využívanie smetných nádob na zmesový komunálny odpad.  
 

Je možné, že bez označenia smetnej nádoby nálepkou, nebude zmesový komunálny odpad občanovi vyvážaný? 

Bez označenia smetnej nádoby nebude možné vyvážať zmesový komunálny odpad. Ďalej upozorňujeme, že PZO nebude 
vyvážať zmesový odpad z farebných nádob na separovaný zber. Tento odpad bude vyvezený iba zo 110 l plechových nádob, 
prípadne 120 l čiernych nádob označených nálepkou.  Od februára bude možnosť zakúpiť si čierne PVC vrecia s logom spo-
ločnosti, ktorá nám vyváža odpad. Cena jedného vreca bude pravdepodobne 1,- EURo. Vrecia budú môcť použiť občania, 
ktorí budú mať niekoľko krát do roka väčšie množstvo zmesového odpadu ako je veľkosť (alebo počet) ich smetných nádob. 
Napríklad pri veľkom upratovaní domácnosti, po rôznych oslavách a pod. Tieto vrecia s odpadom budú vyvážané spolu so 
smetnými nádobami  podľa harmonogramu vývozu pre obec Vinodol. 
 

Spolu s nálepkou, každá domácnosť obdržala harmonogram vývozu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Je tento har-
monogram celoročne platným alebo môžu nastať ešte isté zmeny? 

Tento harmonogram je platný pre obec Vinodol na celý rok. Rok 2015 sa považuje za testovací rok. Starostovia všetkých 
podielnických obcí  PZO môžu dať návrh na valnom zhromaždení na  zmenu harmonogramu v prípade, že počet vývozov 
niektorých  komodít nebude postačovať pre konkrétnu obec. 

Logo Ponitrianskeho združenia 
obcí pre separovaný zber 

Vedeli ste že? 
 
• Z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1m2  
   kuchynských utierok 
• Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče 
• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú napr. puzzle 
• Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových 
   plechoviek môže byť jeden bicykel 
• 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu 
   jednej fleecovej bundy 
• Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden 
   koberec 
• Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky 

 
 
 

SYSTÉMY SEPAROVANIA ODPADOV 
1. Lokálny systém - Zber odpadov začína priamo u  občanov 
v domácnostiach. Separuje sa: 
 
• Papier  
• Plast 
• Biologicky rozložiteľný odpad 
• Zvyškový komunálny odpad 
 
2. Prinášací systém - Vývoz bude realizovaný zo zberných 
stanovíšť určených príslušnou obcou. Separuje sa: 
• Sklo 
• Veľkorozmerný bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav 
• Kov 

-t.krajmer- 
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-m.matušica- 

VIANOČNÝ TURNAJ MY NOVÍN 

     27. 12. 2014, sa vinodolské mužstvo A-tímu zúčastnilo kvalifikácie o postup do hlavného hracieho dňa o Pohár firmy 
Moget, ktorá sa odohrávala v mestskej hale Nitra. Šancu zabojovať malo 25 mužstiev.  Vinodol si počínal výborne už od pr-
vého zápasu v skupine E Mojmírovce – Vinodol 2:4 (Presinszký 2g, Pénzeš O. 1g, Sýkora 1g). V druhom a treťom zápase tiež 
vyhral Sľažany – Vinodol 1:3 (Presinszký 1g, Pénzeš O. 2g,), Výčapy-Opatovce - Vinodol 2:3 (Sádovský 1g, Pénzeš O. 1g, Šte-
fanko 1g). Na postup mužstvu v poslednom zápase tak stačila aj remíza alebo najvyššia možná prehra 3:2. No šťastie pri 
našich futbalistoch nestálo a 14 sekúnd pred koncom zápasu dostalo gól. Posledný zápas tak skončil Čechynce – Vinodol 4:2 
(Pénzeš O. 1g, Štefanko 1g). Takýto moment veľmi zamrzí. Veľké sklamanie je vidieť aj na poslednej fotke Ondreja Pénzeša. 
Zúčastnení hráči: Pintér P., Špánik M., Pénzeš J., Lastovica M., Štefanko A., Straňák D., Lakatoš M., Škadra R., Kozár M., Ko-
čiš P., Póčik M., Sádovský P., Sýkora P., Presinszký E., Čulík R., Pénzeš O. Tréner – Macek M. Asistent trénera – Trubinský M. 
Manažér – Škadra J.  Prezident – Bálint J.  

SPOMIENKOVÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ   

     28. decembra 2014, sa vo vinodolskej te-
locvični hral spomienkový nohejbalový turnaj, 
ktorého sa zúčastnili kamaráti, známi a hlavne 
spoluhráči z nohejbalového kurtu. Nech už 
výsledky boli akékoľvek, turnaj sa vydaril. Bola 
to dôstojná a pekná spomienka na muža, kto-
rý okrem iného, svoj krátky život stihol zasvä-
tiť aj nohejbalu a priateľom, s ktorými ho hrá-
val. Veríme, že tento spomienkový turnaj sa 
stane pre nás tradíciou. Česť pamiatke Milana 
Miku! 

TURNAJ  STARŠÍCH ŽIAKOV 

     Vinodol nevynechal ani turnaj starších žiakov vedený 
pod záštitou ObFZ v Nitre. Z dvadsiatich zúčastnených tí-
mov sa mužstvo Vinodolu stretlo s celkami Nevidzany, Ha-
ňovice, Ivanka, a Topoľčianky. Vinodol po dobrých a veľmi 
vyrovnaných výsledkoch, v ktorých remizoval alebo tesne 
prehral o gól, napokon obsadil 4. miesto v skupine. Zúčast-
není hráči: Szöke, Kulháň, Miko, Melišek, Bób, Čery, Uher, 
Kalužák [1g], Bohumel [1g], Lakatoš [1g], Bujdák [1g].  

TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV 

     Mladší žiaci Vinodola sa zúčastnili 17. januára futbalové-
ho turnaja benjamínkov v Nitre. Zapojiť sa mohli hráči naro-
dení v roku 2002 a mladší. Žiaci si v ťažkej konkurencii viedli 
dobre a bojovali o víťazstvá, za čo im ďakovala potleskom 
celá hala. Zúčastnení hráči: Baráth, K. Krajmer, O. Krajmer, 
Biháry, L. Hlinková, M. Hlinková, Melišek, Kozár, Červenka, 
Fekets, Martiš [1g], Podhorský, N. Lakatoš, D. Lakatoš. 
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IX. ROČNÍK VÝSTAVY VÍN VO VINODOLE 

Vážení vinohradníci a priatelia dobrého vína!                                    

Klub vinodolských vinohradníkov (ďalej len KVV) aj v roku 2015 usporiada v našej obci 
tradičnú výstavu vín, na ktorú Vás touto cestou všetkých srdečne pozývame. 

Podmienky účasti: 

Doručenie 3ks fliaš v objeme 0,75 l pre každú súťažnú vzorku zvlášť. Každá fľaša musí byť 
označená štítkom s týmito údajmi: 

názov vína, 
ročník, 
prívlastok vína (kabinetné, neskorý zber,...), 
meno, priezvisko a adresa vystavovateľa. 

Výdaj fliaš, zátok, štítkov na označenie a zároveň aj zber vzoriek bude prebiehať v areáli spoločnosti Agrovinol,  

spol. s r.o. (Tabaková sušiareň) v dňoch: 

4. marca 2015 (streda), v čase od 12,00 do 15,00 hod. 
6. marca 2015 (piatok), v čase od 12,00 do 18,00 hod. 
7. marca 2015 (sobota), v čase od 12,00 do 17,00 hod. 

Hodnotiace kritériá: 

Hodnotenie vína bude vykonané odbornými komisiami dňa 8. marca 2015, ktoré budú hodnotiť 100 bodovým systé-
mom nasledovné vlastnosti každej vzorky: 

vzhľad (čírosť 1-5 bodov, farba 2-10 bodov), 
vôňu (intenzita 2-8 bodov, čistota 2-6 bodov, harmónia 8-16 bodov), 
chuť (intenzita 2-8 bodov, čistota 2-6 bodov, harmónia 10-22 bodov, perzistencia 4-8 bodov), 
celkový dojem (7 – 11 bodov). 

Hodnotiace komisie: 

Hodnotiace komisie budú minimálne 3-členné a budú zostavené z vinárskych odborníkov. Výsledok je určený aritme-
tickým priemerom počtu hodnotení. Každý člen komisie hodnotí vzorky samostatne a anonymne. Účasť členov hodnotia-
cich komisií je dobrovoľná a čestná. 

Bodovanie: 

Zlatá medaila  88 – 100 bodov 
Strieborná medaila                82 – 87,99 bodov 
Bronzová medaila  75 – 81,99 bodov 

Súťažné kategórie :  

Vína biele 
Vína ružové 
Vína červené 

V jednotlivých súťažných kategóriách bude udelený titul šampión. Ocenená bude taktiež aj najlepšia kolekcia vín 

(minimálne 3 vzorky) a najlepší domáci vystavovateľ. Všetky ocenenia budú odovzdané počas verejnej ochutnávky vín dňa 
13.03.2015 od 18,00 hod v Kultúrnom dome vo Vinodole. 

-KVV- 
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HISTÓRIA VINODOLSKÉHO KROJA  

              Ľudový kroj z obce Vinodol získal svoju špecifickú podobu najmä 

v druhej polovici 19. storočia a na prelome 19. a 20. storočia. Ľudová 

výšivka, dostupnosť farbených textilných materiálov umožnili tvorcom 

ľudových krojov vytvoriť charakteristickú farebnosť a zmysel pre ozdob-

nosť, ktorý práve v regióne Ponitria má svoje podoby.  

              Vývoj kroja z obce Vinodol súvisel s kultúrnou komunikáciou a 

spôsobom obživy obyvateľstva regiónu Nitry. Medzi tradičné spôsoby 

obživy patrilo hlavne poľnohospodárstvo a pestovanie vína. Staršie ná-

zvy našej obce ako Zoulus (1113), Sceuleus (1156), Zeuleus (1214), kto-

rých základ slova možno súvisí s latinským slovom Zelus, v preklade chvála, v prepise do maďarského jazyka na Sölöš (1786) 

už naznačuje príklon k slovu označujúcemu vinič (hrozno - szölö). Možno sa iba nazdávať, že práve kultúra vinohradníctva 

mala vplyv na formovanie ľudového kroja. Vo vinodolských výšivkách sa 

okrem tradičného motívu ruže (symbolu lásky), granátového jablka 

(symbolu plodnosti) objavujú aj úponky viniča a bobule hrozna.   

              Najstaršie podoby vinodolského kroja sa zachovali z konca 19. 

storočia. Kroj bol prejavom spôsobu odievania na slávnostné príležitosti, 

ale aj na nosenie pri práci vo všedný deň. V priebehu roka podľa počasia 

kroj dopĺňali vrstvy oblečenia. V priebehu vývoja v medzivojnovom ob-

dobí a najmä po druhej svetovej vojne sa začalo v okolí Nitry upúšťať od 

nosenia sukní pod kolená a sukne sa začali skracovať.  

              Kroj na prácu vo všedný deň bol pomerne jednoduchý, ženy no-

sievali biele ľanové košele - jupky s dlhými rukávmi a dlhé sukne, pri prá-

ci doplnené jednoduchými zásterami. Materiálom bol poväčšine kartún alebo plátno. Mužský kroj na všedný deň tvorila dlh-

šia ľanová košeľa doplnená v hornej tretine stužkovou nášivkou lemujúcou obdĺžnikové pole. Nohavice boli voľné z bieleho 

ľanového plátna stiahnuté v páse stužkou. Muži aj ženy 

nosievali kožené kapce, v závere 19. storočia kožené 

čižmy. 

              Na nosenie v nedeľu a počas sviatkov sa nosieval 

slávnostnejší kroj, ktorý je zobrazený na hornom obráz-

ku. Ženy a dievčatá nosievali výrazné farebné sukne, 

pričom sukňa bola červená alebo bledomodrá. Muži 

nosievali nohavice z čierneho plátna na bokoch doplne-

né o lampasy a na hlavách mali čierny klobúk - kalap.  

              Detské kroje boli modifikáciou dospelých krojov. 

K sviatočným doplnkom krojov patrili aj pestrofarebné 

stužky, ktorými boli uväzované rukávce, zástery a golie-

re. 

(POZN. článok spracovaný na základe práce Ing. Arch. Petra Hudáka, PhD.) -j.kozár- 

● dievčatá vo vinodolských krojoch, s bielymi aj čiernymi  zásterami 


