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VINODOL V CENTRE POZORNOSTI 
ŠĽACHTICKÉHO RODU                    
GRASALKOVIČOVCOV 

 Zástupca starej šľachtickej uhor-
skej rodiny Jozef Bernadič Grasalkovič, svo-
jim listom zo 17. apríla 2015, kontaktoval 
a pozdravil starostu obce Vinodol p. Petra 
Straňáka a všetkých obyvateľov obce. Ten-
to list a iniciatíva grófa Jozefa Bernadiča 
Grasalkoviča, vyplýva z dôvodu 325. výročia 
narodenia najslávnejšieho a najznámejšie-
ho nositeľa mena Grasalkovič, grófa Antona 
Grasalkoviča.  Toto významné jubileum si 
rod Grasalkovičovcov  pripomenie v roku 
2019. Gróf Anton Grasalkovič sa narodil 
v neďalekých Mojmírovciach 6. marca 
1694. V roku 1743 bol povýšený do gróf-
skeho stavu.  Bol významnou osobnosťou 
našej bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, 
kde zastával tie najvýznamnejšie štátne 
funkcie ako napríklad, funkciu  radcu na 
kráľovskom dvore, predsedu uhorskej krá-
ľovskej komory, strážcu uhorských koruno-
vačných klenotov a funkciu župana Arad-
skej a Novohradskej stolice. Na dnešnom 
území Slovenska vlastnil obce, ako naprí-
klad Komjatice, Kmeťovo, Vinodol, Černík a 
Ivanku pri Dunaji. Podľa ústneho podania, 
ktoré je zachytené v historickej kronike 
obce Vinodol, rod Grasalkovičovcov vládol 
a vlastnil majetky vo Vinodole, ešte i pred 
narodením samotného Antona Grasalkovi-
ča a to už asi od roku 1513. Gróf Grasalko-
vič zanechal po sebe veľa architektonických 
a umeleckých diel ako napríklad Grasalkovi-
čov palác, v súčasnosti sídlo prezidenta 
Slovenskej republiky. Podieľal sa aj na baro-
kovej prestavbe hradu v Bratislave, finanč-
ne podporil výstavbu piaristického kostola 
v Nitre a financoval tiež výstavbu dnes už 
neexistujúceho zámku v Komjaticiach, kde 

tiež podporoval výstavbu miestneho kosto-
la. Postavil tiež luxusný barokový zámok v 
centre obce Gödöllő v Maďarsku. Tento 
popredný predstaviteľ uhorského aristokra-
tického rodu, zomrel 1. decembra 1771 v 
Čemeri (Csömör) v Maďarsku. Práve 
z dôvodu, uctiť si túto významnú osobnosť 
rodu Grasalkovičovcov, chce pokračovateľ 
rodu, gróf Jozef Bernadič Grasalkovič, 
z poverenia svojej rodiny a svojej vlastnej 
iniciatívy, navštíviť obce a mestá spojené 
s pôsobením členov jeho rodu. V tejto sú-
vislosti Jozef Bernadič Grasalkovič plánuje 
navštíviť i obec Vinodol a ďalšie obce 
a mestá Slovenska, ako napríklad Bratisla-
vu, Beckov či Mojmírovce. Šľachtická rodina 
Grasalkovičovcov v súčasnosti sídli vo Švaj-
čiarsku, v krajine, kde v povojnovom obdo-
bí príslušníci tejto  významnej rodiny našli 
nový domov. Pokračovateľ rodu Jozef Ber-
nadič Grasalkovič, vyjadril záujem 
o návštevu obce Vinodol, ktorú by chcel 
navštíviť v rozmedzí rokov 2015 – 2016. Pri 
tejto príležitosti by chcel stretnúť a pozdra-
viť občanov obce Vinodol a vedenie miest-
nej samosprávy. Jozef Bernadič Grasalkovič 
zároveň prisľúbil, finančnú podporu jedné-
ho z obecných projektov. Veríme, že účel 
jeho cesty po obciach a mestách súčasného 
Slovenska, ako jedného z nástupníckych 
štátov Rakúsko-Uhorskej monarchie, bude 
i možnosťou pre obyvateľov uvedených 
obcí, spoznať históriu svojich obcí a to i 
prostredníctvom tohto významného rodu. 
Vedenie miestnej samosprávy vo Vinodole, 
je pripravené privítať grófa Jozefa Bernadi-
ča Grasalkoviča aj so sprievodom 
a spoločne s ním si uctiť dielo rodu Grasal-
kovičovcov, ktorí zanechali na Slovensku 
mnoho stavebných a umeleckých pamia-
tok. Skutočnosť previazania histórie našej 
obce s jedným z najslávnejších rodov Rakú-

sko-Uhorskej monarchie, zostáva veľkým 
historickým medzníkom v našich miestnych 
dejinách. O súvisiacich udalostiach spoje-
ných s plánovanou návštevou súčasného 
reprezentanta rodu Grasalkovičovcov, Vás 
budeme informovať . 

Gróf Anton Grasalkovič (Grassalkowich),    
najslávnejší člen rodu 

Grasalkovičov (Grassalkowichov) palác 
v Bratislave, sídlo prezidenta republiky 

Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 
si 8. mája predstavitelia miestnej samo-
správy pod vedením starostu obce p. Petra 
Straňáka, položením venca k Pamätníku 

padlým z II. svetovej vojny, uctili pamiatku 
obetí dodnes najväčšieho a najrozsiahlej-
šieho ozbrojeného konfliktu v dejinách 
ľudstva. Aj mnohí občania obce Vinodol, 

ktorých mená sú vyryté do Pamätníka II. 
svetovej vojny, položili na krvavý oltár tejto 
svetovej vojny, svoju najvyššiu obeť. Česť 
ich pamiatke!.                              -t.krajmer-                                          

VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY 
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Názov Schválený rozpočet Úprava       rozpočtu Rozpočet po úprave 
Údržba int. vybavenia 500 ,- -231,- 269,- 
Servis, údržba 1 000,- +231,- 1231,- 
Spolu 1 500,- 0,- 1500,- 

Názov Schv. rozp. Úprava rozpočtu Rozpoč. po úprave   

Príjmy BR         

Dot. na stravu HN ZŠ 0 +2.193,42 2.193,42 UPSVaR 

Dot. na stravu HN MŠ 0 +104,94 104,94 UPSVaR 
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Uznesenia z  3. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva 
Uznesenie č. 28 /2015 
OcZ A. volí overovateľov zápisnice v zložení p. Peter Podhorský a Ing. Magdaléna Škadrová 
Uznesenie č. 29/2015 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Špánik, Ing. Jozef Kozár, Timotej Krajmer B. ukladá 
návrhovej komisii 1. sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie 2. predkladať 
k prerokúvaným bodom programu a postupu rokovania návrhy uznesení, aby sa efektívne naplnil 
program rokovania a jeho ciele 
Uznesenie č. 30/2015 
OcZ schvaľuje program 3. zasadnutia OcZ vo Vinodole tak, ako bol predložený 
Uznesenie č. 31/2015 
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia OcZ vo Vinodole dňa 29. 1. 2015 
Uznesenie č. 32/2015 
OcZ schvaľuje prípustnosť stavby – „Sklad hutného materiálu,“ na parcele registra „C,“ č. 237/1 
o výmere 1225 m2, druh pozemku záhrady v katastrálnom území Dolný Vinodol pre žiadateľa Peter 
Borbély, P. B. T. – IN, IČO 44019866, Na Výhone 515/15, Vinodol 
Uznesenie č. 33/2015 
OcZ schvaľuje VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovej 
sociálnej dávky a sociálnej pôžičky pre  občanov 
Uznesenie č. 34/2015 
OcZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Vinodol k 31. 12. 2014 
Uznesenie č. 35/2015 
OcZ na svojom zasadnutí dňa 27. 3. 2015 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového 
rozpočtu obce Vinodol k 31. 12. 2014 a) konštatuje, že obec Vinodol splnila príjmy vo výške 
1.045.194,64 €, čo je 79,64 % z celkového rozpočtu a výdavky čerpala spolu vo výške 1.000.584,91 
€, čo je 76,40 % z celkového rozpočtu b) schvaľuje predloženú monitorovaciu správu 
Uznesenie č. 36/2015 
OcZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky: 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 37/2015 
OcZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa 
priloženého návrhu: 
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               PRÍHOVOR STAROSTU  

     Vážení spoluobčania, 

do vašich domácností sa dostáva ďalšie číslo Vinodolských novín v ktorých nájdete informácie, ktoré    
napĺňajú jednu z mojich konkrétnych vízií spojených s modernou samosprávou - otvoriť miestnu samosprávu jej 
občanom. Verím, že Vám informácie zverejnené v našich novinách, ale i na novej obecnej webovej stránke, ponú-
kajú komplexný obraz o  našich spoločných aktivitách, realizovaných v prospech rozvoja obce. Dúfam, že pozorne 
sledujete     uznesenia z obecného zastupiteľstva, ktoré sú spoločne so Všeobecne záväznými nariadeniami, našimi    
spoločnými pravidlami, ktoré usmerňujú náš život v obci. Na tomto mieste si Vás dovoľujem vyzvať k účasti na rokovaniach Obecného 
zastupiteľstva a prostredníctvom nich, vyjadriť svoj názor na situáciu v obci a na riešenia praktických problémov, spojených so životom 
občana v obci. Podobne dúfam, že pozitívne hodnotíte i kvalitu a frekvenciu mnohých kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít, organi-
zovaných obcou, respektíve podujatí, ktoré obec v spolupráci s miestnymi spolkami podporila. Teší ma, že sa tieto podujatia stávajú         
súčasťou a spestrením nášho života. Vážení občania, stoja pred nami rozličné projekty a výzvy smerujúce k skvalitneniu života v obci. Už 
dnes viem garantovať, že budem i naďalej vynakladať čo najväčšie úsilie v prospech obce a kvalitných služieb jej samosprávy                                         

EDITORIÁL 
     Vážení čitatelia, 

do Vašich rúk sa dostáva už druhé 
vydanie oficiálnych obecných novín. 
Aj druhé vydanie plní úlohu objektívneho 
spravodaja zo života obce, mapujúceho 
aktivity nami zvolenej obecnej samosprá-
vy, praktické problémy obyvateľov 
a udalosti spojené s dnes už širokým    
spektrom  spolkov, pôsobiacich v našej 
obci. Obdobie od vydania prvého výtlačku 
Vinodolských novín zo začiatku februára až 
do dnešných prvých dní mesiaca jún, bolo 
bohaté na mnohé udalosti a aktivity      
realizované v obci. Za mimoriadne dôležité 
a zároveň zaujímavé skutočnosti, 
o ktorých sa môžete dočítať na nasledujú-
cich stranách nášho štvrťročníka, je možné 
považovať informácie o rozličných projek-
toch, ktoré sledujú zvýšenie kvali-
ty občianskej vybavenosti či o projektoch 
a lokálnych aktivitách podporujúcich vyš-
šiu kvalitu životného prostredia. Za neme-
nej zaujímavé je možné označiť i historické 
súvislosti, ktoré nám pripomenul pokračo-
vateľ slávneho a významného  šľachtické-
ho uhorského rodu, gróf Jozef Bernadič 
Grasalkovič. Práve s jeho predkami, vplyv-
nými osobnosťami Rakúsko-Uhorska sú 
spojené i dejiny našej obce. Dôležitou sú-
časťou, ktorú i naďalej mienime na stra-
nách našich novín prezentovať, je spájanie 
obyvateľov       prostredníctvom spoloč-
ných hodnôt a záujmov, ktoré dnes repre-
zentujú rôzne spolky, pôsobiace v obci. 
Intenzitu spolupráce našich občanov je 
možné merať aj vďaka kvantite článkov, 
ktoré precízne  zaznamenávajú aktivity 
členov jednotlivých spolkov. Tieto i mnohé 
iné skutočnosti  spojené napríklad 
s vysvetlením niektorých  praktických    
otázok súvisiacich so životom občana v 
slovenskej samospráve, nájdete na         
nasledujúcich stranách Vašich Vinodol-
ských novín.  

                      Ing. Tomáš Krajmer, 
                                 šéfredaktor                                                                                                                                                   

              Peter Straňák,    
starosta obce Vinodol 
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Bežné výd. spolu 773.660,- Bežné príjmy spolu 819.751,- 

Kapitál. výd. spolu 298.409,- Kapitál. príj. spolu 299.343,- 

Výd. z fin. operácií 0,- Príj. z fin. operácií 4.718,- 

    Vlastn. príj. RO s PS 3.520,- 

Výdavky celkom 1.072.069,- Príjmy celkom 1.127.332,- 

Rozdiel +9.241,62,-   +14.704,62,- 

Názov Schvál. rozpočet Úpr. rozpočtu Rozp. po úpr. 
Výdavky BR       
Všeob. materiál 4.500,- +2.000,- 6.500,- 

Spolu 4.500,- +2.000,- 6.500,- 

Bež. výd. spolu 807.640.62 Bež. príj. spolu 855.844,62 
Kapit.výd. spolu 298.409,- Kapit. príj. spolu 299.343,- 
Výd. z fin. oper. 0,- Príj. z fin. oper. 4.718,- 
  

  
Vlastné príjmy 
RO s PS 

3.520,- 

Výdav. celkom 1.106.049,62,- Príjmy celkom 1.158.707,62,- 
Rozdiel +2.000,-   +0,- 

Názov Schvál. rozpočet Úprava rozpočtu Rozp. po úprave 
Výdavky BR       

Odmeny HK 0,- +1.041,60 1.041,60,- 
Odvody HK 0,- +370,- 370,- 
Spolu 0,- +1.411,60 1.411,60 

Bež. výd. spolu 809.640,62 Bež. príj. spolu 855.844,62,- 
Kapit. výd. spolu 298.409,- Kapit. príj. spolu 299.343,- 

Výd.z fin. operácií 0,- Príj. z fin. oper. 4.718,- 
  

  
Vlastné príjmy 
RO s PS 

3.520,- 

Výdavky celkom 1.108.049,62,- Príjmy celkom 1.158.707,62,- 

Rozdiel +1.411,60,-   +0,- 

Bežné výd. spolu 782.901,62,- Bežn. príj. spolu 834.455,62,- 
Kapit. výd. spolu 298.409,- Kapit. príj. spolu 299.343,- 
Výd.z fin. operácií 0,- Príj. z fin. oper. 4.718,- 
    Vlastné príjmy 

RO s PS 
3.520,- 

Výdavky celkom 1.081.310,62,- Príjmy celkom 1.142.036,62,- 
Rozdiel +24.739,-   +21.389,- 

Dot. na školské potra-
viny HN 0 +680,60 680,60 

UPSVaR 

Dot. na soc. dávky 0 +5.622,66 5.622,66 UPSVaR 

Dot. na referendum 0 +640,00 640,00 MV SR 

Dot. na dopravné ZŠ 0 +48,00 48,00 MV SR 

Dot. na vzdel. poukazy 0 +1.440,00 1.440,00 MV SR 

Dot. na SZP 0 +3.975,00 3.975,00 MV SR 

Spolu 0 +14.704,62 14,704,62   

Výdavky BR         

Stravovanie ZŠ HN 0 +2.193,42 2.193,42 Viazané BV 

Stravovanie MŠ HN 0 +104,94 104,94 Viazané BV 

Školské potreby HN 0 +680,60 680,60 Viazané BV 

Soc. dávky 0 +5.622,66 5.622,66 Viazané BV 

Výdavky referendum 0 +640,00 640,00 Viazané BV 

Spolu   +9.241,62 9.241,62   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uznesenie č. 38/2015 
OcZ a) berie na vedomie správu finančnej a kultúrnej komisie 
k rozpočtovému opatreniu č. 3/2015 b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpoč-
tovým opatrením č. 3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 39/2015 
OcZ A. schvaľuje 1) ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme miestnosti 
požiarnej zbrojnice v obci Vinodol k 31. 3. 2015 podľa čl. V. ods. 4 nájom-
nej zmluvy. 2) finančné vyrovnanie za materiál použitý na opravu miest-
nosti v sume 1000 €, uhradené z položky 01110 633006 – všeobecný ma-
teriál, na základe čestného vyhlásenia a správy a návrhu komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy.  
Uznesenie č. 40/2015 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov podľa priloženého návrhu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 41/2015 
OcZ schvaľuje zámer vypracovať Plán hospodárskeho sociálneho  
rozvoja obce na programové obdobie 2014 – 2020 
Uznesenie č. 42/2015 
OcZ odporúča starostovi obce so začatím konania vo veci kanalizácie – 
konzultácia o použití starej projektovej dokumentácie alebo vyhotovenie 
novej projektovej dokumentácie 
Uznesenie č. 43/2015 
OcZ schvaľuje návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku 
a OTE obce Vinodol v úhrnnej obstarávacej hodnote 4.695,17 €, v členení: 
OTE MŠ 1.757,99 €; OTE na OcU 582,71 €; DDHM na OcU 729,07 €; DDHM 
v kuchyni 404,63 €; DHM v kuchyni 1.220,77 € 
Uznesenie č. 44/2015 
17. bod OcZ berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce Vino-
dol o naposledy vykonaných následných finančných kontrolách č. 4/2014 
a č.  7/2014 
Uznesenie č. 45/2015 
OcZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce  o kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce Vinodol za rok 2014 
Uznesenie č. 46/2015 
OcZ schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku OcZ a určuje zasadania komisií 
za verejné 
Uznesenie č. 47/2015 
OcZ schvaľuje Ing. Antonovi Zaťkovi, hlavnému kontrolórovi obce Vinodol, 
v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných činností 
v roku 2013 odmenu vo výške 20 % z mesačného platu hlavného kontroló-
ra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2013, ktorá 
bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkov. výške 1041,60 € 
Uznesenie č. 48/2015 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov podľa priloženého návrhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č.46/2015 
OcZ  A. volí overovateľov zápisnice v zložení p. Peter Podhorský a Ing. Mag-
daléna Škadrová 
Uznesenie č.47/2015 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Špánik, Ing. Jozef Kozár, 
Timotej Krajmer 
B. ukladá  návrhovej komisii 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.48/2015 
OcZ schvaľuje program 4. zasadnutia .......                               pokr. na str.4 

Názov Schv. rozpočet Úpr. rozpočtu Rozp. po úprave 
Príjmy BR       
Dotácia na ZŠ 313.000,- +20.739,- 333.739,- 
Za odpad. nádoby 650,- +650,- 1.300,- 
Spolu 313.650,- +21.389,- 335.039,- 
Výdavky BR       
Propag., reklama, 
inzercia 

900,- +500,- 1.400,- 

Softvér a licencie 1.700,- +700,- 2.400,- 
Odpad. nádoby 1.000,- +500,- 1.500,- 
Všeobec. materiál 500,- +300,- 800,- 
Dávky v HN 
a príst. k dávke 

0,- +1.500,- 1.500,- 

Štúdie, expert., 
posudky 

2.000,- +500,- 2.500,- 

Spolu 6.100,- +4.000,- 10.100,- 
Výdavky BR ZŠ       
ZŠ – výdavky ZŠ 313.000,- +20.739,- 333.739,- 
Spolu 313.000,- +20.739,- 333.739,- 
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Dátum 
zmeny 
rozp. roz-
počtovým 
opat. 

Zmena rozpočtu rozpočto-
vým opatrením starostom 
obce - presun 

Schvá-
lený 
rozpo-
čet v  € 

Zmena 
rozpočtu 
vo výdav-
koch v € 

Zmena 
po úpra-
ve v € 

30.4.2015 Č.II /2015 pres. vo výdav. 0,- 0,- 0,- 
  údržba verejnej zelene 1000,- - 300,- 700,- 
  prev. stroje, prístr. 1250,- + 300,- 1550,- 
  všeobecný materiál 1800,- - 200,- 1600,- 
  prev. stroje, prístr. 0,- + 200,- 200,- 
  SPOLU: 4050,- 0,- 4050,- 

Názov Schvál. 
rozp. 
2015 

Úprava         
rozpočtu        

2015 

Rozpočet 
po úpra. 

2015 

Pozn. 

PRÍJMY  BR         
Dot. na stravu HN ZŠ 0,- + 1.231,45 3.424,87 UPSVaR 
Dot. na stravu HN MŠ 0,- + 104,04 208,98 UPSVaR 
Dot. na soc. dávky 0,- + 18.323,53 23.646,19 UPSVaR 
Dot. na vzdel. poukaz. 0,- + 1.440,00 2.880,00 MV SR 
SPOLU: 0,- + 21.099,02 30.160,04   

VÝDAVKY  BR         
Stravovovanie  ZŠ HN 0,- + 1.231,45 3.424,87 Viazané BV 
Stravovovanie MŠ HN 0,- + 104,04 208,98 Viazané BV 
Soc. dávky 0,- + 18.323,53 23.646,19 Viazané BV 
Výdavky ZŠ 0,- + 1.440,00 2.880,00 Viazané BV 
SPOLU:   + 21.099,02 30.160,04   

VÝDAVKY KR       
Rekonštr.VO 249801,- - 6800,- 243001,- 
Nákup pozemkov 0,- + 3000,- 3000,- 
Príp. a projekt.  
dokumentácia 

0,- + 2000,- 2000,- 

SPOLU: 249801,- - 1800,- 248001,- 
PRÍJMY BR       
Transfer VS - DPH 0,- +181,- 181,- 
SPOLU: 0,- +181,- 181,- 

Celkov 
hospodárenie 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
Rozpočet 

Plnenie/ 
Čerpanie 

Bežný rozpočet (P-V) 38 189,00 16 060,15 90 160,35 

Kapitálový rozpočet (P-V) 5 565,00 -13 323,0 -45 550,62 

Prebytok + / Schodok - 32 624,00 - 2 737,15 +44 609,73 

Nevyčerpané prostriedky 
zo ŠR 

    - 4 717,60 

Prebytok + / Schodok - + 39 892,13 

Finančné operácie (P-V) 0,00 0,00 0,00 

ZÁPISNICE A UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO                             
ZASTUPITEĽSTVA NÁJDETE  NA  OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE  
www.obec-vinodol.sk   V SEKCII ÚRADNÁ TABUĽA. 

Názov Schvál. 
rozpočet 

2015 

Úprava  
rozpočtu  

2015 

Rozpočet po 
úprave  
2015 

VÝDAVKY BR       
Palivá, mazivá,oleje 1500,- -500- 1000,- 
Cestovné 1800,- + 500,- 2300,- 
Všeobecné služby 500,- - 500,- 0,- 
Všeobecný materiál 1500,- +500,- 2000,- 
Všeobecný materiál 0,- +181,- 181,- 
Všeobecný materiál PO 200,- + 300,- 500,- 
Odpadové nádoby 1500,- +1500,- 3000,- 
SPOLU:  7000,- +1981,- 8981,- 

                 ......Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 
a doplnený o body:   
-Príspevok na spolufinancovanie obce projektu DHZ Vinodol 
-Odkúpenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „ Aglomerá-
cia Komjatice – Kanalizácia Vinodol“ od ZsVs, a.s.  
Uznesenie č.49/2015 
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 27.3.2015 
Uznesenie č.50/2015 
OcZ schvaľuje Delimitačný protokol číslo 1/2015 o odovzdaní a prevzatí 
dlhodobého hmotného majetku obce do správy Základnej školy, Školská 
561/1, Vinodol 
Uznesenie č.51/2015 
OcZ schvaľuje zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podá-
vaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisia-
cich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.  
Uznesenie č.52/2015 
OcZ schvaľuje VZN č.2/2015 o predaji a poskytnutí služieb na trhovom mies-
te na území obce Vinodol 
Uznesenie č.53/2015 
OcZ berie na  vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.3.2015 
Uznesenie č.54/2015 
OcZ schvaľuje 1. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade 
so zákonom NR SR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov, § 6 ods. 2 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Vinodol č. 
3 /2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vinodol  
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok v k. ú. Horný Vinodol, LV č.1338 
parcela registra „E“, par.č.925/30 - orná pôda o výmere 1015m² za kúpnu 
cenu 2,-€/m² (slovom dve eurá ) medzi predávajúcimi Očkaiová Františka, 
Mojzesovo 256 v podiele ½ a  Lorenc Ivan, Šurany, Lúčna 7, v podiele ½ a 
kupujúcim Obec Vinodol, Obecná 473/29, IČO: 00308625. 
Uznesenie č.55/2015 
OcZ  schvaľuje spolufinancovanie projektu pre Dobrovoľný hasičský zbor 
v obci Vinodol v sume 300,- €. 
Uznesenie č.56/2015 
OcZ  schvaľuje odkúpenie projektovej dokumentácie pre stavebné povole-
nie „Aglomerácia Komjatice - Kanalizácia Vinodol“ od Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. v sume 1940,40 €. 
Uznesenie č.57/2015 
OcZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č.6/2015-STO – presun rozpočto-
vých prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celko-
vé príjmy a celkové výdavky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č.58/2015 
OcZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č.7/2015, povolené prekročenie 
a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č.59/2015 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm.  b.) a c.) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov podľa priloženého návrhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenie č.60/2015 
OcZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záve-
rečného účtu obce Vinodol za rok 2014 
Uznesenie č.61/2015 
OcZ schvaľuje A. Záverečný účet Obce Vinodol za rok 2014 v plnom rozsahu 
v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov s výrokom celoročné hospodárenie Obce 
Vinodol za rok 2014 bez výhrad B.  prevod do rezervného fondu Obce Vino-
dol vo výške 39892,13 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č.62/2015 
OcZ  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na 
2. polrok 2015 
Uznesenie č.63/2015 
OcZ schvaľuje Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce pre viaceré obce 
Uznesenie č.64/2015 
OcZ schvaľuje Zámer spracovania PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja) na programovacie obdobie 2014-2020 
Uznesenie č.65/2015 
OcZ poveruje Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostre-
dia preskúmaním žiadosti o výstavbu inžinierskych sietí na Športovej ulici 
a navrhnutím riešenia tak, aby toto riešenie bolo v súlade s pripravovaným 
územným plánom obce Vinodol. 
Uznesenie č.66/2015 
OcZ ukladá hlavnému kontrolórovi podať na Okresnú prokuratúru Nitra, 
podnet na prešetrenie postupu vyšetrovateľa polície v prípade zamietnuté-
ho oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný 
trestný čin, ktoré bolo podané na základe výsledku následnej finančnej 
kontroly č. 1/2014. 
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 LISTY Z REFORMOVANÉHO KRESŤANSKÉHO ZBORU 

„Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa: Čo je človek, že naňho pamätáš, 
a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ /Žalm 8,4-5/ 
   Bratia a sestry, 

 my ľudia veľakrát nevieme dostatočne oceniť veci, ktoré nás dennodenne obklopujú. Možno preto, lebo sú nám akosi automa-
tické. Je pre nás prirodzené, že jeden deň sa skončí a potom ďalší sa začína. Tak isto je nám bežné, že večer slnko zapadne, vychádza 
mesiac, aby nebola úplná tma a ďalšie ráno zase vychádza slnko, aby nám žiarilo a v letných časoch dodalo celej prírode novú energiu. 
Tieto javy ako aj niektoré ďalšie sú nám teda akousi samozrejmosťou. A niekedy ani si nedomyslíme, že je niekto, ktorý celým týmto 
stvorením hýbe. Je niekto, kto tomu všetkému dáva zmysel, kto je na začiatku celého stvorenia a celého diania vo svete, kto je alfou 
a omegou nášho života.                     
 V lete, 20. júla uplynie 46 rokov od chvíle, keď človek prvýkrát mal možnosť vstúpiť na povrch Mesiaca. V momente, keď Neil 
Armstrong a Buzz Aldrin stáli na Mesiaci a videli hviezdy okolo seba a pred sebou našu zemeguľu vo svojej celistvosti, napadol im uve-
dený citát práve z ôsmeho žalmu a dali chválu Všemohúcemu. Len málo vyvoleným bolo umožnené, aby vystúpili do Vesmíru, ale mys-
lím si, že keď sa pozorne poobzeráme okolo seba, aj my dokážeme v stvorení, ktoré nás obklopuje, spozorovať a objaviť Božiu prozre-
teľnosť, milosť a lásku. V letných mesiacoch, v čase oddychu a dovoleniek nech máme pred očami to, že Boh nám tieto dary dáva zo 
svojej milosti. Chváľme jeho meno za to, že nám dopraje, aby sme žili v bezpečí, že nám bezprostredne nehrozia vojny, že môžeme žiť 
v láske a v mieri s tými, ktorí nám pomáhajú. „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky “.     
                                                                                                                                                                                                                Dr. Tamás Ficzere,                       
                                                                                                                                                                              farár Reformovaného cirkevného zboru 

VERIACI Z FARNOSTI VINODOL       
PUTOVALI DO KRAKOWA 

V sobotu 9. mája 2015 sa uskutočnil 11. 
ročník rozhlasovej púte Rádia Lumen do 
Sanktuária Božieho Milosrdenstva 
v Krakowe. Motto púte „S radosťou putuje-
me s Bohuzasvätenými osobami k prameňu 
Božieho Milosrdenstva a zobuďme svet,“ 
sprevádzalo pútnikov, počas celej púte. 
Tejto púte sa zúčastnilo asi 20 000 pútni-
kov. Medzi nimi sme boli i my, pútnici 
z farnosti Vinodol. Z našej farnosti bolo 31 

pútnikov a zo susedných farností 11 pútni-
kov. Našim duchovným sprievodcom bol 
vdp. dekan Ondrej Valach a organizátorkou 
bola pani Helena Magáthová. Skoro ráno 
sme prišli do Krakowskej štvrti Lagiewniki. 
Navštívili sme kláštor Božieho Milosrden-
stva, kde žila sestra Faustína, prostredníc-
tvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom 
Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. 
V kláštornej kaplnke sú uložené relikvie sv. 
Faustíny Kowalskej, ktoré sme si uctili.   
Navštívili sme i Slovenskú národnú kaplnku 
Sedembolestnej Panny Márie 
a Sanktuárium Božieho Milosrdenstva. 
Kompozície na stenách kaplnky sú koncipo-
vané ako cesta Panny Márie belosťou,   
ktorá vrcholí a dostáva zmysel 
v Zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Pred sv.  
omšou, ktorá sa konala o 10:30 hod. sme 
sa modlili posvätný ruženec s rehoľníkmi 
a po sv. ruženci nasledovala sv. omša spo-
jená s eucharistickou adoráciou, ktorej 
hlavným celebrantom bol košický arcibis-

kup – metropolita Mons. Bernard Bober. 
Arcibiskup v homílii povzbudil pútnikov 
„aby dôverovali sile modlitby, nepoddávali 
sa v najväčších súženiach zúfalstvu, ale 
silne verili v Božie Milosrdenstvo.“ Po  
ukončení sv. omše bolo pútnikom udelené 
slávnostné požehnanie. Nasledovala   
obedná prestávka, počas ktorej bolo     
hudobno-slovné pásmo k 95. výročiu     
narodenia slovanského pápeža, svätého 
Jána Pavla II. Po tomto pásme nasledoval 
koncert gospelových piesní. O 15:00 hod. 
sme sa pomodlili Korunku Božieho          
milosrdenstva, nasledovalo poďakovanie 
pútnikom za účasť na púti, požehnanie 
devocionálií a rozlúčka  s piesňou „Ó Mária 
bolestivá naša ochrana, Slovenský náš   
národ volá: Pros za nás Boha...“ Počasie 
nám prialo a my sme sa duchovne posilnení 
šťastlivo vrátili do našich domovov. Ďakuje-
me nášmu p. dekanovi a organizátorom 
púte za nezabudnuteľný duchovný zážitok. 

                                                  -účastníci púte-                                                 

SVÄTOPÔSTNA PÚŤ V PÚTNICKOM AREÁLI  STUDNIČKA   
Naša farnosť sa 1. marca 
2015, pod vedením správcu 
farnosti, p. dekana Ondreja 
Valacha zúčastnila na modlit-
be krížovej cesty na známom 
pútnickom mieste Studnička, 
v Novej vsi nad Žitavou.    
Približne 130 veriacich sa 
prišlo v toto pôstne obdobie 
utíšiť a stretnúť Krista, na 
jeho ceste na  Golgotu. Určite 
aj táto krížová cesta nás   
hlbšie pripravila na veľkonoč-
né sviatky.                   -p.virág-                                                                                      

                                       

SVÄTOURBANSKÁ  
SLÁVNOSŤ VO  
VINODOLSKÝCH  VINICIACH 
V sobotu 30. mája 2015 sa vo   
vinodolských viniciach konala   
slávnostná bohoslužba, ktorej   
hlavným celebrantom bol ThDr. 
PaedDr. Peter Rúčka, PhD., 
u verejnosti známy však predovšet-
kým ako páter Leo. Koncelebran-
tom bohoslužby bol správca      
farnosti Vinodol, vdp. Ondrej    
Valach. Svätú omšu o 17:00 hod. 
spojenú s požehnaním viníc spre-
vádzala hojná účasť veriacich 
a členov vinohradníckeho spolku 
našej obce.                        
                    -vinodolskí vinohradníci-                                            

FARSKÉ OZNAMY A ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE TERAZ UŽ AJ NA WEBOVEJ STRÁNKE:  
www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol   ;     www.obec-vinodol.sk/reformovany-cirkevny-zbor 
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SAMOSPRÁVA INFORMUJE  

              •    Dovoľujeme si požiadať občanov, aby v prípade, že vo svojich domácnostiach disponujú archívnym materiálom k historické-
mu  i nedávnemu spoločenskému dianiu v obci, napríklad vo forme výtlačkov novín či iných písomných materiálov mapujúcich život ob-
ce, respektíve tiež disponujú historickými fotografiami zo života obce, môžu ich v pracovných dňoch, v pondelok až vo štvrtok, od 8:00 
hod. do 12:00 hod., priniesť na Obecný úrad. Po spracovaní budú všetky zapožičané materiály, občanom vrátené. Materiály budú slúžiť 
ako podklady, pre komplexnú monografiu obce a pre prezentačné a propagačné účely obce Vinodol. Veríme, že vašou spoluúčasťou na 
tomto projekte, vytvoríme dielo, ktoré bude reprezentovať obec Vinodol na dlhé obdobie. Za Vašu spoluprácu pri tvorbe monografie, už 
dnes ďakujeme!               

•    Vyšší komfort služieb obyvateľom obce Vinodol zabezpečila miestna samospráva aj prostredníctvom novej oficiálnej webovej strán-
ky. Jej obsah a všetky potrebné informácie nájdete na webovej adrese:   www.obec-vinodol.sk. 

•    Dovoľujeme si požiadať občanov o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníkov k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prostredníc-
tvom ktorých, majú občania možnosť vyjadriť svoj názor na aktuálnu situáciu v obci (týkajúcu sa napr. infraštruktúrnej vybavenosti obce)
a formulovať svoje postoje na jej budúcu podobu. Dotazníky sú k dispozícii na oficiálnom webovom portáli obce a na Obecnom úrade. 
Elektronicky vyplnené dotazníky, môžete zasielať na e-mailový kontakt:  obecvinodol@stonline.sk. 

•    Redakcia Vinodolských novín oznamuje, že od budúceho vydania obecných novín, budú môcť občania a podnikateľské subjekty uve-
rejňovať svoju inzerciu na stránkach novín. V prípade záujmu o podrobné informácie k inzercii a podmienkam jej uverejnenia, je potreb-
né kontaktovať redakciu novín na e-mailovej adrese: redakcia@obec-vinodol.sk respektíve osobne v sídle redakcie na Obecnom úrade.  

•    Žiadame občanov, aby svoje automobily parkovali predovšetkým vo svojich dvoroch, nakoľko sú často krát prekážkou pri údržbe ve-
rejnej zelene, respektíve v zimnom období pri odhŕňaní snehu. Zároveň informujeme občanov, že v prípade, že majú pred svojimi doma-
mi a inými nehnuteľnosťami verejnú zeleň ohradenú, napríklad okrasnými kameňmi, kríkmi, stromami či tvárnicami, stávajú sa zodpo-
vednými za ich údržbu!  

•    Starosta obce a vedenie Základnej školy si Vás dovoľuje pozvať na PROTIDROGOVÝ DEŇ, ktorý sa bude konať dňa 19. júna 2015 
v areáli    Základnej školy vo Vinodole. Po podujatí od 16:00 hod. sa bude konať „JUNIÁLES“ na ktorý ste všetci pozvaní. 

•    Starosta obce si Vás dovoľuje pozvať na VINODOLSKÝ LETNÝ FESTIVAL, ktorý sa uskutoční 1. augusta 2015 v Športovom areáli vo Vino-
dole. Na návštevníkov čaká bohatý kultúrny program a vystúpenia Petra Cmoríka, hudobnej skupiny Profil a ďalších hudobníkov a umel-
cov. 

SLUŽBY KANCELÁRIE PRVÉHO  

KONTAKTU 

Na prízemí Obecného úradu je od 1. 3. 2015 k dispozícii Kancelária 
prvého kontaktu. V jej priestoroch je možné vybaviť vyplatenie 
daní a poplatkov, prihlásenie oznamov, overenie podpisov, osved-
čovanie listín, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o predaji 
poľnohospodárskych produktov, potvrdenia na využívanie trhové-
ho miesta, potvrdenia o veku stavby, potvrdenia na pohreb,     
potvrdenia o úhrade poplatkov a vyplácanie sociálnych dávok. V 
kancelárii prvého kontaktu sa nachádza tiež pokladňa – inkaso, 
podateľňa a evidencia obyvateľov.  

Služby kancelárie prvého kontaktu sú občanom k dispozícii 
v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8:00 hod. do 15:30 
hod., v stredu do 17:00 hod. 
 

REKONŠTRUKCIA  

VEREJNÉHO OSVETLENIA 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo Vinodole prebieha vďaka 
finančnej participácii zdrojov Európskej únie. Táto rekonštrukcia 
a modernizácia sa realizuje prostredníctvom Operačného progra-
mu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi           
2 – Energetika a Opatreniu 2.2 Budovanie a modernizácia verejné-
ho osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva 
v oblasti energetiky. Prostredníctvom tejto aktivity budú           
demontované aktuálne pouličné svietidlá  a jedno ramenné výlož-
níky v počte 118 ks. V nasledujúcej fáze budú vymenené 
a doplnené existujúce svietidlá za LED svietidlá v počte 217 ks. 
V rámci komplexnej rekonštrukcie budú vymenené všetky   výlož-
níky, káblové vedenie a rozvádzače verejného osvetlenia. Pro-
stredníctvom rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia 
sa v obci Vinodol zlepší kvalita sústavy verejného osvetlenia a zníži 
sa energetická náročnosť. Celková cena za kompletné zrealizova-
nie diela predstavuje vrátane DPH, sumu 175.948,32 €. Práce na    
verejnom osvetlení budú ukončené do konca mesiaca jún 2015. 
 

ZHROMAŽDENIE OBČANOV K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE  

VINODOL 

Územný plán je strategickým dokumentom, ktorým sa komplexne 
rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia našej 
obce. Na základe § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom     
zriadení a schválenia zámeru zvolať verejné zhromaždenie       
občanov obecným zastupiteľstvom sa 13. 2. 2015 konalo verejné   
zhromaždenie občanov k tematike Územného plánu. Ing. arch. 
Cukorová predstavila prítomným občanom proces územného   
plánovania s konkrétnym návrhom územného plánu obce Vinodol 
s príslušnými výkresmi (vo fáze zadania). Do diskusie k územnému 
plánovaniu aktívne vstúpili i zúčastnení občania, ktorí formulovali 
svoje postoje a návrhy k územnému plánu. Predmetom diskusie 
občanov boli otázky týkajúce sa plánovanej individuálnej výstavby 
v katastrálnom území obce i možnosti  rekonštrukcie objektu   
Pohostinstva pod Brezami na átriové byty. Občanov zaujímala tiež 
otázka individuálnej bytovej výstavby v intraviláne obce, konkrét-
ne v lokalite pri obchode Jednota i otázky, súvisiace s budúcim 
využitím priestoru v bezprostrednom okolí obecného rybníka. 
Počas diskusie boli tiež vyslovené otázky, ktoré sa týkali lokalizova-
nia konkrétneho miesta a následného vybudovania čistiarne    
odpadových vôd (ČOV). Výkresy s popismi a  konkrétnymi plánmi 
využitia územia a ďalšími možnosťami rozvoja katastrálneho    
územia obce, ktoré reflektujú i návrhy občanov, sú k dispozícii na 
oficiálnom webovom portáli obce Vinodol.  
 

AKO MÁ OBČAN POSTUPOVAŤ PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI 
O VÝRUB DREVÍN? 
Od 1. septembra 2014, vstúpila do platnosti novela zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len „ zákon“ ).  
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 
ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri 
ochrane prírody a krajiny, s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachova-
nie prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo      
udržateľné využívanie prírodných zdrojov.                       pokr. na str.7 
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Na zmeny v zákone a v postupe pri podávaní žiadosti o výrub     
drevín, sme sa rozprávali s referentkou OcÚ, pani Ing. Zuzanou 
Plškovou.  

Aké zmeny prináša novela zákona o ochrane prírody a krajiny, pre 
občanov v porovnaní s pôvodným znením zákona? 

Myslím si, že pre občanov je najdôležitejšou zmenou v novele toh-
to zákona § 47 odsek 4 :  Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 
cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce 
s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s 
výmerou do 20 m2,   
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby no-
vých ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov 
odo dňa výrubu, 
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 
cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,  
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo 
pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,  
e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných 
predpisov,  
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostli-
vosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva 
alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, 
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preu-
kázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne 
chránenú časť prírody a krajiny,  
h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,  
i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodár-
skej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných 
stromčekov a okrasných drevín,  
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je 
výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a). 

odsek 5 : Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak 
drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, 
na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene. 

odsek 6 : Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) 
drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a 
zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu 
ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. 
Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. 
b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti 
podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o 
šesť mesiacov 

odsek 7 :  Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) 
vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť or-
gánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutoč-
nením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady 
podľa § 9 ods. 1 písm. l).  
Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote 
a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo 
b) výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu dre-
vín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.  

odsek 8 : Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vy-
značení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochra-
ny prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie 
preukázať.  
Od 01.09.2014 bol zákon novelizovaný ešte dvakrát, naposledy 
k 1.1.2015, ale výrubu drevín sa žiadna ďalšia novelizácia netýkala.  

Ktoré úrady sú orgánmi ochrany prírody, a na ktoré z nich sa má 
občan respektíve právnická osoba pri výrube dreviny obrátiť? 

V zmysle § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niekto-
rých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky na úseku ochrany prírody prešli na obce tieto pôsob-
nosti : 
1. Vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
drevín,  
2. Ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastní-
kom ( správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom dreviny rastie, 
alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,  
3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezpros-
tredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej 
škody na majetku,  
4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby.    
     Pri podávaní žiadosti o výrub dreviny musí vlastník dreviny 
podať žiadosť na Obecný úrad. Konkrétne Obecný úrad vo Vinodo-
le vydáva rozhodnutia o výrube pre dreviny rastúce v katastrálnom 
území Horný Vinodol a Dolný Vinodol.  

Aké sú parametre dreviny či druhové zastúpenie dreviny, pri ktorých 
musí občan podľa zákona, žiadať povolenie na výrub  a v ktorých 
prípadoch tak urobiť nemusí? 

Odpoveď na túto otázku som čiastočne zodpovedala už pri prvej 
otázke. Ale pokúsim sa pretransformovať túto odpoveď na        
podmienky obce Vinodol. Povolenie na výrub dreviny je potrebné 
požiadať pri drevinách, ktoré nie sú súčasťou obnovy produkčných 
ovocných stromov. Bez ohľadu na obvod kmeňa. To znamená, že 
ak chcem len omladiť ovocné stromy  v záhrade, je jedno aké sú 
staré a veľké môžem ich vypíliť bez povolenia , ale zároveň som 
povinná oznámiť to písomne do 5 dní odo dňa výrubu na Obecný 
úrad a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny. 
Lehotu na výsadbu drevín môže Obecný úrad ( ako Orgán ochrany 
prírody) predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred 
uplynutím stanovenej lehoty ( čo je 18 mesiacov) najviac o 6     
mesiacov. ( § 47 ods. 4 písm. b), ods. 6) Pre dreviny rastúce na 
parcelách – druh pozemku záhrada do obvodu kmeňa 80 cm    
meraných vo výške 130 cm. Pokiaľ mám zasadenú nejakú okrasnú 
dreviny na mojom pozemku, ktorý je zapísaný na katastri ako druh 
pozemku „záhrada“ nemusím požiadať o povolenie na výrub pokiaľ 
jej parametre  nie sú väčšie ako je dovolené v zákone. ( teda obvod 
je menší ako 80 cm vo výške 130 cm - § 47 ods. 4 písm. c) ).       
Samozrejme nie je potrebné žiadať o povolenie na výrub pokiaľ sa 
strom vyvráti sám vplyvom silného vetra, či blesku napr. pri búrke, 
či veternej smršti. Ale zároveň je občan povinný nahlásiť takúto 
udalosť na Obecnom úrade pokiaľ ide o drevinu, na ktorú by bolo 
potrebné povolenie na výrub drevín. ( § 47 ods. 4 písm. d), ods. 6)            

Hrozí podľa zákona fyzickej respektíve právnickej osobe, sankcia pri 
výrube dreviny, v prípade ak drevina spĺňa parametre pre žiadosť 
o vydanie súhlasu na výrub dreviny a uvedená osoba tak neurobí? 

Podľa tohto zákona rozoznávame správne delikty § 90 a priestupky 
§ 92.  Čo sa týka výrubu stromov, tak  priestupku sa dopustí tak 
ako je uvedené  v § 92 okrem iného ten, 
písm. h) kto neoznámi výrub dreviny na ktorú nie je potrebný sú-
hlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 6,  
písm. z) kto nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody 
v súhlase  na výrub dreviny ( § 48 ods. 1 a § 49 ods. 3) 
písm. zo) kto vyrúbe, objedná výrub, alebo dá pokyn na výrub dre-
viny, alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3 )bez splnenia podmie-
nok podľa § 47 ods. 8, bez súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo 
sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhlasom na výrub ( § 
47 ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva ( § 47 ods. 9 ) 
písm. zp ) kto koná v rozpore s rozhodnutím podľa § 47 ods. 7 
písm. a) a b) alebo s určením výrubu.....                            pokr. na str.8 
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                ..... podľa § 47 ods. 4 písm. g) 
písm. zq) kto neobnoví produkčné ovocné dreviny v lehote stano-
venej podľa § 47 ods. 4 písm. b) alebo určenej podľa § 47 ods. 6 
druhej vety,         
Za priestupok podľa  
odseku 1 písm. h)  možno uložiť pokarhanie, pokutu do 3319,39 
eura a odseku 1 písm. zo) až zq) možno uložiť pokutu do 9958,17 
eura. 

Správne delikty § 90 

(1) Orgán  ochrany prírody môže uložiť pokutu do 9958,17 eura 
a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa 
dopustí protiprávneho konania tým, že :  
 písm. f)  neoznámi výrub dreviny (§ 47 ods. 6) 
(2) Pokutu do 23235,74 eura a prepadnutie veci môže orgán 
ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá 
sa dopustí protiprávneho konania tým, že 
 písm. f) nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v 
súhlase na výrub dreviny (§ 48 ods. 1 a § 49 ods. 3) 
(3) Pokutu do 33193,91 eura a prepadnutie veci môže orgán 
ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá 
sa dopustí protiprávneho konania tým, že písm. l) vyrúbe, objedná 
výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu 
(§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8, alebo 
ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany 
prírody, alebo sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhla-
som na výrub (§ 47 ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva (§ 47 
ods. 9) 
písm. m) koná v rozpore s rozhodnutím podľa § 47 ods. 7 písm. a) a 
b) alebo s určením výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. g  
písm. n) neobnoví produkčné ovocné dreviny v lehote stanovenej 
podľa § 47 ods. 4 písm. b) alebo určenej podľa § 47 ods. 6 druhej 
vety. 

Ak obec  obdrží žiadosť o výrub dreviny od občana, v akej lehote 
musí rozhodnúť?  

Aj lehotu na rozhodnutie upravuje zákon a to v § 85. Podľa tohto 

zákona Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa 
začatia konania. Vedúci orgánu ochrany prírody môže túto lehotu v 
zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najviac 
však o štyri mesiace. Ak dôvodom na predĺženie lehoty je potreba 
vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny alebo rozmnožovacieho 
cyklu, najviac na jeden rok.   

V akom horizonte po obdržaní súhlasu na výrub dreviny, od orgánu 
ochrany prírody, môže občan výrub vykonať?  

Orgán ochrany prírody teda Obec vydá  rozhodnutie, v ktorom 
súhlasí s výrubom dreviny. Každý z účastníkov má možnosť odvolať 
sa proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu ne-
možno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) nemá 
odkladný účinok. Teda musí prejsť zákonom stanovená lehota 
a potom je rozhodnutie právoplatné. A teda vykonateľné.  

Je výška správneho poplatku za vydanie rozhodnutia pre fyzické 
osoby a pre právnické osoby diferencovaná? 

Výšku správnych poplatkov upravuje zákon o správnych poplat-
koch. č. 145/1995 Z.z.  
V X. časti Životné prostredie je položka 160 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa 
osobitného zákona36p) 

1. fyzická osoba  10 eur 
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, 
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur 

Je možné oslobodiť fyzickú respektíve právnickú osobu od zaplate-
nia správneho poplatku? 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi 
podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochran-
ných pásmach podľa osobitných predpisov.37) 

Je tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k dispozícii na 
oficiálnej webovej stránke obce? 

Áno je v sekcii Občan – Tlačivá.                                              

VINODOL SÚČASŤOU PONITRIANSKEJ  
CYKLOMAGISTRÁLY  

Ponitrianska cyklo-
magistrála plánuje 
spojiť prameň rieky 
Nitry s jej zaústením 
do rieky Váh. Pred-
kladaný zámer je 
v súlade s Národnou 
stratégiou rozvoja 
cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky 

v Slovenskej republike, ktorý schválila dňa 7. 5. 2013 Vláda SR 
uznesením č. 223. V súčasnosti je zlegalizovaný a vyznačený úsek 
v Trenčianskom kraji spod Kľaku a prameňa rieky Nitry do obce 
Žabokreky. V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja prebieha 
cyklomagistrála v úseku Výčapy-Opatovce až po zaústenie rieky 
Nitry do Váhu. Ponitrianska cyklomagistrála bude cez katastrálne 
územie obce Vinodol prechádzať po hrádzi na pravom brehu rieky 
Nitra. Obec už vydala súhlasné stanovisko s budúcim vyznačením 
a osadením prvkov cykloturistickej orientácie v častiach, ktoré sa 
dotýkajú katastra obce Vinodol. Vyznačenie cykloturistickej trasy 
bude realizované v súlade a na základe STN 01 8028 
„Cykloturistické značenie,“ akreditovanými značkármi                 
cykloturistických trás.                                                             -t.krajmer-                                                                                                                                                                                                            

OBECNÁ KNIŽNICA ÚSPEŠNÁ PRI UDELENÍ DOTÁCIE 

Prostredníctvom projektu „Obnova knižničného fondu“ bola zasla-
ná Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 
pre Obecnú knižnicu vo Vinodole, na Ministerstvo kultúry SR dňa 
25. novembra 2014. Zámerom projektu je obnoviť fond v obecnej 
knižnici, ktorý je značne zastaralý. Hlavne odborná literatúra už nie 
je dostatočne aktuálna. Finančná dotácia nám pomôže obnoviť 
celkový fond knižnice. Cieľom je poskytnúť čitateľom široký výber 
literatúry a  tým zvýšiť počet výpožičiek a návštevnosť. Dňa 25. 
marca 2015 bola schválená dotácia vo výške 700 €. (+ 8% financuje 
obec).                                                                                      -e.kozárová- 

 

OBECNÝ BICYKEL V SLUŽBÁCH OBČANOM  

Vďaka finančnému 
výťažku z podujatia 
„Fašiangová zabí-
jačka,“ bol zakúpe-
ný „obecný        
bicykel,“ prostred-
níctvom ktorého, 
sú zabezpečované 
sociálne služby 
starším obyvate-
ľom obce.  
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR - OBNOVENIE ČINNOSTI  

Za prítomnosti starostu obce p. Petra Straňáka sa konalo 
v Zasadacej miestnosti Obecného úradu, stretnutie občanov na 
ktorom bolo oznámené obnovenie činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru (DHZ) vo Vinodole. Počas stretnutia starosta obce 
oznámil zámer obnovenia činnosti DHZ a predstavil náplň jeho 
práce. Na stretnutí bol prítomný p. Peter Kunkela, člen prezídia 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) a predseda republikovej 
komisie histórie DPO SR. Počas svojho príhovoru pripomenul, že 
DHZ sa má riadiť príslušnými stanovami. Zároveň zvýraznil význam 
požiarnej prevencie, prácu s mládežou a taktiež nemenej dôležitú 
úlohu DHZ pri prezentácii obce počas hasičských súťaží. Svoju po-
zornosť venoval i legislatíve, ktorá sa dotýka činnosti DHZ. Vo svo-
jom príhovore pripomenul, že DHZ musí mať svoj plán práce 
i veliteľa. So svojím príhovorom vystúpil aj p. Peter Evetke, veliteľ 
DHZ Dyčka, v ktorom sa venoval hlavne výstroji a výzbroji DHZ, ale 
taktiež i otázkam absolvovania prípravy členov DHZ, financovaniu 
a štruktúre hasičských súťaží. Počas stretnutia bol za predsedu 
DHZ Vinodol zvolený p. Benedikt Melišek. Pri tomto stretnutí boli 
zvolení i ďalší predstavitelia DHZ Vinodol, v nasledovnom zložení: 
podpredseda a zároveň veliteľ DHZ, p. Ing. Marián Maksi; tajom-
ník p. Norbert Paľa; revízor p. Bc. Rastislav Ďuran, ml.; strojník            
p. Andrej Zradula; referent mládeže p. Edmund Plško.  
Členovia DHZ Vinodol, pri tejto príležitosti, zároveň pozývajú všet-
kých občanov k aktívnemu členstvu a k stretnutiu, ktoré sa uskutoč-
ní v Požiarnej zbrojnici (v budove Pošty)  26. 6. 2015 o 18:00 hod.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR KLUB VINODOL  - 8 ROKOV EXISTENCIE 
1. apríla 2015 uplynulo už ôsme výročie od založenia klubu dô-
chodcov  „SENIOR klub.“  Od roku 2011 vystupuje klub dôchodcov 
ako občianske združenie SENIOR klub - Vinodol. O aktivitách 
v minulosti a plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali 
s predsedníčkou SENIOR klubu, pani Helenou Sádovskou.  

Na čele SENIOR klubu stojíte od jeho založenia, môžete teda súvisle 
pozorovať, ale i koordinovať jeho vývoj. Je Senior klub iný, ako pri 
jeho založení? 
   Keď sme zakladali klub, ešte sme nevedeli čo nás čaká a vlastne 
akú činnosť by sme mail vyvíjať. Informovali sme sa v obciach 
v ktorých už kluby svoju činnosť vyvíjali a tiež sme sa radili 
s vedúcim Jednoty dôchodcov na Slovensku čo by bolo pre nás na 
začiatok výhodnejšie. Vzhľadom k tomu, že sme boli ešte len 
v začiatkoch, tak sme sa rozhodli, že do Jednoty dôchodcov nevstú-
pime, ale budeme iba Klub dôchodcov pri Obecnom úrade vo Vino-
dole. Dňa 25. 1. 2011 bol SENIOR klub zaregistrovaný na Minister-
stve vnútra Slovenskej republiky a pretransformovaný na Občian-
ske združenie SENIOR klub Vinodol. Našim cieľom bolo a stále zos-
táva presadzovať záujmy a uspokojovať potreby starších občanov 

Vinodolu. Snažíme sa skvalitniť kultúrno-spoločenský život  
členov klubu a keď vidím tie spokojné a usmiate tváre pri odchode 
po skončení našich posedení, myslím si, že založenie klubu spadlo 
na úrodnú pôdu.  
Kto stál pri myšlienke vytvoriť klub dôchodcov, ktorý by zastrešoval 
a pripravoval pravidelné aktivity a podujatia pre jeho členov? 
   Vzhľadom k tomu, že s odchodom do dôchodku sme sa necítili 
ešte „staré,“ žiadalo sa nám vyvíjať nejaké aktivity a tak sme sa 
stretli v zložení p. Marta Kozárová, p. Františka Škadrová a ja 
a navštívili sme vtedajšieho starostu obce p. Meliška a predostreli 
sme mu náš nápad vytvoriť klub dôchodcov. Tento nápad sa stre-
tol s porozumením.  
Koľko členov mal SENIOR klub na začiatku svojej existencie a aký 
vysoký je počet jeho členov dnes? 
   Keď sme klub zakladali pred 8. rokmi, tak sme zvolali prvé zasad-
nutie dôchodcov obce a zúčastnili sa v hojnom počte – 65 dôchod-
cov. Nápad na založenie klubu sa ujal, dôchodcovia boli nadšení 
a 1. apríla 2007 sme sa stretli na prvom ustanovujúcom zasadnutí, 
stretlo sa nás 46 dôchodcov a všetci sa stali členmi klubu. Po 8. 
rokoch činnosti sa naša základňa rozrástla na 60 členov.  
Spolok tohto typu, s tak veľkým počtom členov si vyžaduje svoje 
vedenie. Kto spoločne s Vami, je členom Výboru klubu, ktorý koor-
dinuje činnosť SENIOR klubu a aká je jeho štruktúra? 
   Pri založení klubu sme si zvolili výbor v tomto zložení: predseda: 
Helena Sádovská; tajomník: Marta Kozárová; pokladník: Františka 
Škadrová; člen: Helena Penzešová, st.,  Ján Ondruš. 
Počas činnosti klubu prišlo i k zmene výboru. Niektorí členovia sa 
vzdali z osobných a zdravotných dôvodov a výbor sa doplnil 
o nových členov. Teraz pracuje v tomto zložení: predseda: Helena 
Sádovská; tajomník: Marta Kozárová; pokladník: Anna Ivančíková; 
člen: Helena Penzešová, st., Anastázia Straňáková; revízor: Anton 
Juhász (po pretransformovaní na občianske združenie). 
V tomto zložení výbor pracuje od roku 2011. Od začiatku založenia 
klubu vedieme i Kroniku, t. z. od roku 2007. Kroniku vedie p. Marta 
Kozárová, tajomníčka klubu. Všetky podujatia a činnosti klubu sú 
zdokumentované a podložené fotografiami, ktoré zabezpečuje 
fotograf p. Anton Juhász. 

Kto volí Výbor klubu a na aké obdobie dostáva mandát? 
   Výbor klubu volí Zhromaždenie všetkých členov a to je najvyšší 
orgán združenia. Obdobie na mandát výboru klubu v stanovách 
nie je určený na konkrétnu dobu. Ak člen porušuje členské povin-
nosti a napriek upozorneniam si svoje povinnosti neplní, prichádza 
u neho k zániku členstva.  
Ako často a pri akých príležitostiach sa stretávajú členovia Senior 
klubu? 
   Členovia SENIOR klubu sa stretávajú podľa vypracovaného har-
monogramu. Po novom roku začíname vo februári – fašiangovým 
posedením, v máji pokračujeme oslavou Dňa matiek, jún – júl patrí 
jednodňovému poznávaciemu zájazdu po Slovensku a júl – august 
využívame podľa záujmu členov a počasia na návštevu termálneho 
kúpaliska. V októbri pravidelne robíme oslavu jubilujúcich seniorov 
pri dožití 65., 70., 75., 80., 85...rokov. December patrí vyhodnote-
niu činnosti klubu a posedeniu pri jedličke.  
V roku 2009 organizoval SENIOR klub „Výstavu ručných prác,“ 
v Kultúrnom dome. Máte ambíciu zorganizovať podobné podujatia, 
v blízkej budúcnosti? 
   V roku 2009 sme zorganizovali Výstavu ručných prác na ktorej 
prezentovali svoje práce nielen členovia klubu, ale i ostaní občania 
Vinodolu. Počas dvoch dní si mohli účastníci výstavy prezrieť pekné 
ručné práce a obdivovať šikovnosť rúk našich žien. Výstava sa 
stretla s dobrým ohlasom. Občania svoje dojmy vyjadrili i zápismi 
do Pamätnej knihy, ktoré nás inšpirujú k ešte lepšej činnosti 
a dúfame, že táto aktivita nezanikne, nakoľko ručná práca je vždy 
sama o sebe krásnou oslavou života.                              pokr. na str.10 
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Členovia SENIOR klubu pri stavaní obecného mája 2015 

V rámci tejto akcie uskutočnil klub priateľské stretnutie, na ktoré 
pozval i svojich partnerov klubistov zo Šale. V priateľskej atmosfére 
si spoločne pohovorili a navzájom vymenili skúsenosti z činnosti 
svojich klubov. Myšlienkou výstavy ručných prác sa zapodievame 
a možno ešte v tomto roku pri nejakej významnej udalosti v obci, 
výstavu uskutočníme. 
SENIOR klub je však aktívny aj v občianskom priestore, kde aktívne 
vykonáva niektoré spoločensky prospešné práce. Ktoré verejno-
prospešné aktivity ste realizovali v minulosti a aké máte plány 
v tejto oblasti do budúcnosti? 
   Členovia klubu sa nevyhýbajú ani brigádnickým aktivitám. 
V minulých rokoch (v r. 2007) sme zorganizovali brigádu na miest-
nom cintoríne a to generálne upratovanie Domu smútku. Rozdelili 
sme sa do dvoch skupín a počas dvoch dní, počas ktorých každý 
deň prišlo asi 20 seniorov,  sme previedli generálne upratovanie. 
Okrem údržby Domu smútku sme vyčistili i okolie. Urobil sa pekný 
kus práce.  
Spolupracujete aj s inými klubmi seniorov, napríklad s klubmi so 
susedných obcí? 
   Konkrétnu spoluprácu s klubmi susedných obcí nemáme, ale pri 
príležitosti fašiangového posedenia v r. 2014 sme pozvali zo     
susednej obce Černík harmonikárku p. Šamajovú, aby nám spestri-
la hrou na harmonike naše posedenie a vytvorila dobrú náladu. 
V tomto roku sme si tiež pozvali na spestrenie kultúrneho progra-
mu z Černíka skupinu žien „Černocké fešandy,“ ktoré svojim    
programom prispeli k fašiangovej nálade. Seniori ich vystúpenie 
veľmi kladne ohodnotili. Taktiež náš folklórny súbor Sílešánek nám    
svojím krásnym programom, tancom a spevom obohacuje naše 
posedenia, hlavne pri príležitosti sviatku Dňa matiek a pri oslave 
jubilujúcich seniorov, začo im patrí srdečná vďaka. Na spestrení 
programu nezaostávajú ani naše seniorky, hlavne pri tvorbe     
fašiangových scénok a vianočných posedení. Program pre nás si 
pripravila p. Helena Penzešová, p. Anna Škadrová, p. Edita Hollá 
a p. Anna Sládečková, začo patrí našim seniorkám vďaka. Najak-
tívnejšou seniorkou pri kultúrnych podujatiach v prednese básní 
a humoristických scénok je p. Edita Hollá. 

V roku 2011 sa SENIOR klub, pretransformoval na občianske zdru-
ženie. Aké dôvody Vás viedli k tomuto kroku? 
   Vzhľadom k tomu, že obec nám každý rok prispieva na základe 
našej žiadosti dotáciu na činnosť klubu, musíme dodržiavať       
rozpočtové pravidlá, ktoré vyplývajú zo Všeobecne záväzného na-
riadenia obce, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce. Z tohto dôvodu sme museli vytvoriť v banke bežný 
účet, aby nám boli bezhotovostným prevodom, poskytnuté        
financie z účtu obce. Tiež nám vyplýva povinnosť predkladať dokla-
dy o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie. Z tohto dôvodu sme sa 
museli zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR a byť pretransfor-
movaný ako občianske združenie SENIOR klub Vinodol, čo sa stalo 
dňom 25. 1. 2011.  

Aké konkrétne plány má SENIOR klub pod Vašim vedením na rok 
2015 a aký je Váš odkaz dôchodcom, ktorí možno ešte váhajú nad 
členstvom v SENIOR klube? 
   Na rok 2015 sme vypracovali harmonogram akcií klubu. 
V mesiaci február sme realizovali fašiangové posedenie, kde senio-
ri priniesli tradičné fašiangové dobroty ako napríklad šišky, fánky, 
zákusky a všetci sa družne ponúkali a ochutnávali tieto dobroty. 
Pozvali sme i „Černocké fešandy,“ ktoré nám toto posedenie sprí-
jemnili hodnotným programom. V mesiacoch marec a apríl sme 
v rámci jarného upratovania realizovali brigádu na skrášlenie pro-
stredia v obci a predveľkonočné upratovanie v kostole. V mesiaci 
máj sa uskutočnila už tradičná oslava Dňa matiek. V letných me-
siacoch plánujeme návštevu termálneho kúpaliska a jednodňový 
poznávací zájazd. V októbri plánujeme podujatie „Mesiac úcty 
k starším.“ Už tradične urobíme oslavu jubilujúcich seniorov. 
V tomto mesiaci sa plánujeme zúčastniť jesennej brigády a to 
úpravy okolia kostola a upratovanie kostola k hodom. V mesiaci 
december si urobíme rozlúčku so starým rokom a to „Posedením 
pri jedličke“ a pre každého člena, tak ako každý rok plánujeme dať 
tradičný balíček saloniek. Ak budú v obci prebiehať nejaké kultúrne 
akcie, tak podľa možností sa i seniori do týchto podujatí a akcií 
náležite zapoja.  
Zároveň dávame na vedomie i ostatným dôchodcom v našej obci, 
ktorí by mali záujem stať sa členmi SENIOR klubu, že pre každého sú 
dvere otvorené a bude vítaný.                                               -t.krajmer- 
 

DETSKÝ FOLKÓRNY SÚBOR SÍLEŠÁNEK 

DFS Sílešánek oslavuje už 
6. rok svojho fungovania 
a pôsobenia  v obci Vino-
dol a má momentálne za 
sebou veľa vystúpení, 
súťaží a festivalov nielen 
doma, ale i v zahraničí. 
Mesiace marec - máj boli 
v tomto roku bohaté na 
kultúrne podujatia. 
 

Hore nad Vrábľami – súťaž v speve ľudových piesní, kde deti z DFS 
Sílešánek vyhrali celkovo 7 cien z 10tich. 
Heličky - je regionálna súťaž detských folklórnych súborov za nit-
riansky kraj, kde vystúpili s choreografiou „Koláče sú hotové!“  
Spojili sa tu prípravná zložka (5 - 10 r.) a reprezentačná zložka (10 
- 18 r.) do jednej choreografie a vytvorili krásne predstavenie. 
Slávik Slovenska 2015 - celoslovenská spevácka súťaž, ktorej ga-
rantom je Peter Dvorský, rozozvučala aj steny ZŠ Vinodol. Výher-
kyne v jednotlivých kategóriách: 
I. kategória: Hanka Plšková; II. kategória: Sofia Vaškovičová 
III. kategória: Radka Hačková 
Všetky tri žiačky úspešne reprezentovali aj na okresnej súťaži, kde 
sa umiestnila Hanka Plšková (3.m.) a Radka Hačková (1.m.). 
Majáles Vráble - DFS Sílešánek slávnostne otvoril aj majáles a od 
hostí zožal veľký potlesk. 
Kreatív Klasov - Veľký projekt, ktorého motívom bolo spojiť  zdra-
votne postihnutých ľudí zo zariadenia Kreatív Klasov a integrované 
deti z DFS Sílešánek. Cieľom bolo nacvičiť spoločnú choreografiu, 
ktorú prezentovali na súťaži Nitriansky OSKAR, kde získali zlaté 
pásmo a tak postúpili na Medzinárodný festival Divadelná Nitra 
2015. 
Vinodol - Taktiež DFS Sílešánek vystúpil vo svojej rodnej obci vo 
Vinodole, pri príležitosti stavania Mája. 
Krajské kolo Slávik Slovenska 2015 - Krajská súťaž SS sa konala 
v Topoľčanoch a súťažiaca Radka Hačková si vyspievala bronzové 
pásmo!                                                                                   -b.verešová-  
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Aktívni členovia SENIOR klubu                                          foto: a. juhász 

 

Odchyt psa v miestnej časti „Kút“ 

Koordinácia prác pod vedením starostu obce              foto: a. juhász 

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ K DISPOZÍCII SPOLKOM       
PÔSOBIACIM V OBCI 
Aktívni členovia SENIOR klubu, pripravili v priestoroch budovy 
Požiarnej zbrojnice (Pošty), miestnosť pre stretnutia občanov, 
združených v spolkoch SENIOR klub a Dobrovoľný hasičský zbor. 
Na základe dohody medzi miestnou samosprávou a uvedenými 
spolkami pôsobiacimi v obci, bude vytvorený harmonogram pre 
užívanie predmetnej miestnosti.  

 

„DEŇ ZEME“  

Medzinárodný Deň Zeme si pripomíname každý rok 22. apríla. 
Vo Vinodole sa aktivity smerujúce k ochrane a zveľaďovaniu život-
ného prostredia realizovali pod taktovkou miestnej samosprávy, 
členov SENIOR klubu, Dobrovoľného hasičského zboru a           
občianskeho združenia ZOULUS. Aktívni členovia SENIOR klubu pri 
medzinárodnom „Dni Zeme“ zrevitalizovali a upravili park 
a pomník venovaný obetiam Prvej svetovej vojny. V sobotu nasle-
dujúcu po „Dni Zeme,“ aktívni občania a členovia miestnych     
spolkov, pod vedením starostu obce p. Petra Straňáka, zrevitalizo-
vali okolie obecného rybníka a Artézskej studne. Pri prístupovom 
chodníku smerujúcom k Artézskej studni a k športovému areálu, 
bola vysadená čerešňová alej, v rámci ktorej si členovia jednotli-
vých spolkov a inštitúcií pôsobiacich v obci vysadili svoj strom. 
Obec Vinodol sa týmito aktivitami pripojila k celosvetovému úsiliu, 
zveľaďovať životné prostredie a chrániť poklady Zeme pre budúce 
generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠKODCOVIA NA HOSPODÁRSKYCH DVOROCH                
VINODOLČANOV 

V obci Vinodol bol 4. marca 2015 realizovaný  odchyt psov 
v miestnej časti obce, Na Sihoti. V prítomnosti zástupcu „Slobody 
zvierat,“ ale dokonca i za prítomnosti privátnej televízie, boli od-

chytené dva miestne psy. K realizácii tohto kroku viedli            
permanentné sťažnosti obyvateľov, týkajúce sa úhynu sliepok na 
hospodárskych dvoroch vinodolčanov. Počet uhynutých sliepok 
z jednotlivých domácností v sumáre predstavoval už cca 100 uhy-
nutých kusov. Odchyt týchto psov bol prvým krokom k riešeniu 
permanentného problému úhynu hospodárskych zvierat. Ďalšími 
navrhovanými riešeniami, ktoré boli výsledkom konzultácie 
a diskusie starostu obce p. Petra Straňáka a p. Kubíčka, zástupcu 
„Slobody zvierat,“ boli návrhy týkajúce sa organizovania 
a realizovania Česko - Slovenského kastračného programu, kde by 
za asistencie veterinárnych lekárov došlo ku kastrácii psov 
v problematických oblastiach obce. Podmienkou realizácie organi-
zovanej kastrácie psov je vyčlenenie miestnosti zo strany obce, 
kde by sa zákrok konal. Po realizácii kastrácie by sa psy vrátili do 
pôvodných domácností. Na základe veterinárnej prehliadky psov 
spojenej s kastráciou je možné uvedených psov začipovať 
a vytvoriť tak kartotéku psov, ktorá by v budúcnosti mohla vytvoriť 
priestor pre ich konkretizáciu a monitorovanie, pre prípad rozlič-
ných situácií. Majitelia týchto psov sú zo zákona povinní sprístup-
niť svoje pozemky pre realizáciu spomenutých aktivít. Osudom 
inkriminovaných odchytených psov je ich adopcia, pred tým však 
zvieratá, žijúce dovtedy v nevyhovujúcich podmienkach, boli ošet-
rené. Pre úplnosť informácií dopĺňame, že 13. 4. 2015 sa v obci 
opäť konal odchyt psov, v rámci ktorého boli odchytené ďalšie tri 
psy.                                                                                            -t.krajmer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAMPIÓNI VINODOLSKEJ VÝSTAVY VÍN 

Priestory Kultúrneho domu vo Vinodole priví-
tali 13. marca 2015 vystavovateľov, občanov i 
ďalších návštevníkov verejnej degustácie vín, 
na ktorej boli vo výbornej atmosfére odovzda-
né ocenenia šampiónom jednotlivých súťaž-
ných kategórií a najlepšiemu domácemu vy-
stavovateľovi. Vedenie obce Vinodol gratuluje   
všetkým oceneným a ďakuje všetkým vystavo-
vateľom vín, za kvalitné vystavované vína 
a pestovanie vinohradníckej tradície v obci i v 
regióne. Predstavitelia miestnej samosprávy 
i vystavovatelia sa už dnes tešia na jubilejný X. ročník výstavy vín, 
prostredníctvom ktorého sa tiež prihlásime k našej vinohradníckej 
identite a našim tradíciám.  
Šampión výstavy v kategórii bielych vín: Veltlín zelený (2014) – 
vystavovateľ p. Patrik Kolárik z Golianova. Šampión v kategórii 
červených vín: Cabernetom Cuvée (2012) – vystavovateľ p. Peter 
Malík zo Šurian. Šampión výstavy v kategórii ružových vín:  Caber-
net Sauvignon (2014) – vystavovateľ p. Dušan Kozár. Najlepším 
domácim vystavovateľom sa s Rizlingom vlašským (2014) stal p. 
Dušan Kozár.                                                                                      -kvv- 
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Drtenie biologického odpadu na „Hliníku“                  foto: p. straňák 

Popísané steny zrekonštruovanej  
historickej zvonice    foto: v. špánik                                    
 

Divoká skládka odpadu v blízkosti sochy sv. Donáta 

                          OTVORENIE ROZHĽADNE NA DOLNEJ NITRE 

V našom mikroregióne Dolná 
Nitra, pribudla nová turistic-
ká atrakcia. Prostredníctvom 
realizácie projektu z „Vtáčej 
perspektívy,“ ktorú zabezpe-
čovalo Regionálne združenie 
(mikroregión) Dolná Nitra 
a Mikroregión Radošinka, 
bola vybudovaná 15 m vyso-
ká   rozhľadňa z červeného 
smreka. Rozhľadňa je postve-
ná na obecnom pozemku, 
v klasovských viniciach sme-
rom na Dyčiansku dolinu. Z 
rozhľadne je výborný výhľad 
na Dolnú Nitru, Tribečské 
pohorie, Zobor, Pohronský 
Inovec, Štiavnické vrchy a 
nížinu smerom na juh. Z jej najvyššieho poschodia je dokonca 
možné vidieť až na kupolu ostrihomskej baziliky. Celkové stavebné 
náklady na stavbu rozhľadne v obci Klasov dosiahli 29 700 eur €, 
ktoré mikroregión financoval prostredníctvom zdrojov z Programu 
rozvoja vidieka. Aj prostredníctvom výstavby rozhľadne sa rozšírila 
infraštruktúra cestovného ruchu a podporil sa tak potenciál vidiec-
keho cestovného ruchu u nás, na Dolnej Nitre.  
 

DRTENIE BIOLOGICKÉHO ODPADU 

V mesiaci apríl prebiehalo v našej obci drtenie biologického odpa-
du, ktoré sa realizovalo v priestoroch farskej záhrady a „Hliníka.“ 
Likvidáciu, technicky i personálne, zabezpečovalo Ponitrianske 
združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi,    
ktorej je obec Vinodol členom a spoluvlastníkom. Realizácia     
likvidácie biologického odpadu sa bude v obci realizovať 
i v nasledovných obdobiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPRÍPUSTNÉ KONANIE OBČANOV 

Dlhé obdobie sme verili, 
že podobnú rubriku nebu-
de potrebné vo Vinodol-
ských novinách vytvárať. 
Cynizmus a absenciu ele-
mentárnej občianskej sluš-
nosti a lokálpatriotizmu, 
dokumentujú priložené 
fotografie. V prípade dru-
hej fotografie, zástupcovia 
miestnej samosprávy vy-
pátrali spoluobčanov, ktorí 
založili uvedenú nelegálnu 
skládku. Za uvedený prie-
stupok, obec udelila 
v zmysle platných zákon-
ných postupov adekvátnu 
pokutu, vo výške 80 €, 
spolu so správnym poplat-
kom vinník zaplatil za                                                                        

                                                                      uvedený priestupok 96 €. 
                                                                      Veríme, že sankcia bude 
primeranou výstrahou pre podobne zmýšľajúcich občanov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZBER DROBNÉHO ODPADU NA DONÁTOVEJ ULICI 

V mesiaci marec prebiehal v obci na Donátovej ulici i v celom    
katastri obce Vinodol, cez ktorý vedie pozemná komunikácia III. 
triedy, Nitra – Komárno,  prostredníctvom pracovníkov na    akti-
vačnej činnosti, zber drobného odpadu, nachádzajúceho sa vedľa 
pozemnej komunikácie. Organizovanie tejto akcie sa koná        
pravidelne, dva krát do roka. Kataster obce Vinodol, je na ceste III. 
triedy viditeľne jeden z najčistejších, čo je určite vidieť aj 
z automobilov tranzitujúcich v smere Nitra – Komárno.  

ŽIACI ZŠ VO VINODOLE ÚSPEŠNÍ NA ŽIACKEJ 

VEDECKEJ EKOLOGICKEJ KONFERENCII 

(ŽIVEKO) 

ŽIVEKO organizovala Katedra ekológie a 
environmentalistiky Fakulty prírodných 
vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
v spolupráci s občianskym združením VAU 
a občianskym združením Poznaj a 
chráň. Konala sa pri príležitosti Dňa Zeme 
a bola určená pre všetkých žiakov základ-
ných škôl. Žiaci mali jedinečnú možnosť 

napísať a publikovať svoj prvý vedecký člá-
nok. Tejto konferencie sa zúčastnilo 140 
mladých vedcov z 15 základných škôl v 
rámci západoslovenského kraja. Téma „Ako 
sa mení les po vyťažení dreva,“ priniesla 1. 
miesto žiakom zo 7. triedy v zložení:  Matej 
Kulháň, Eliáš Pénzeš, Veronika Cifrová, Cin-
tia Bublová, Natália Beslerová a Ema Pén-
zešová. 1. miesto získali tiež s témou 
„Použité jedlé tuky a čo s nimi,“ žiaci 4. 
triedy: Natália Čeryová, Silvia Čulíková, 
Kornélia Bridišová, Sabina Cifrová, Tamara 

Bullová a žiaci z 2. triedy Hanka Plšková, 
Karin Vargová, Silvia Polakovičová, Patrik 
Jakab, Peter Lehocký, Matej Bihary a Kris-
tián Krajmer, ktorých pripravovali Mgr. 
Janka Poláková a Mgr. Mariana Dambor-
ská. S témou „Separovaný zber papiera na 
našej škole“ sa žiackej vedeckej konferen-
cie zúčastnili i žiaci zo 6. triedy Veronika 
Péteriová, Simona Polakovičová, Dominika 
Šutková, Radomír Hlinka, ktorých pripravo-
vala PaedDr. Jana Černáková.                                                    
                                                          -t.krajmer- 
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ZUZANA HAASOVÁ  (34 rokov) 

                                     Je slovenská moderátorka, speváčka,  

                                     spisovateľka, režisérka, divadelná,  

                                     dabingová a televízna herečka.   

                                     2   má sestry 

       5   rokov pôsobila v rádiu twist 

                                     6   rokov mala, keď pôsobila v prvých  

                                          inscenáciách STV 

15 rokov mala, keď účinkovala v seriáli Silvánovci 

1997 hrala v seriáli Duchovia 

2005 začala moderovať v rádiu Devín 

2007 hrala v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade 

2009  od tohto roku hrá v seriáli Panelák 

A OPÄŤ... VINODOLSKÝ PLES NESKLAMAL... 

Dňa 14.2.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Vinodole tan-
covalo a spievalo až do skorých ranných hodín. Aj to hovorí o tom, 
že sa hostia 7. vinodolského plesu nenudili a strávili krásny valen-
tínsky večer. Ako inak, dámy zažiarili v nádherných šatách, páni sa 
naopak predviedli v elegantných oblekoch. Do tanca hrali a spievali 
členovia skupiny Fénix z Nitry. Nepohrdli ani náročnými požiadav-
kami publika o viacero bonusových piesní na záver plesu. Honosnú 
atmosféru podujatia podporilo i predtancovanie tanečného páru 
Tomáša Uváčeka a Martiny Reiterovej. Pohľad na nich 
a započúvanie sa do hudby dostatočne motivovali hostí, aby sa 
predviedli v ich tanečnom umení. Parketdoslova „praskal vo šví-
koch“, a to bol len a len začiatok. Zábavnú a príjemnú atmosféru 
podporila aj moderátorka plesu, spoločne s jej hudobnou skupinou 
SusieHaasBand, Zuzana Haasová. Bolo vidieť, že je to energická, 
všestranná a temperamentná žena, ktorá zúčastnených sprevádza-
la počas celého večera. Nemožno povedať, že by sa   nepostarala 
aj o poriadnu dávku zábavy. Dámy nazvala bohyňami a páni sa 
museli dobrovoľne nasilu učiť tancovať charleston. O zábavu bolo 
postarané. Okrem jej moderátorského talentu nám predviedla aj 
jej spevácke nadanie, keď zaspievala za sprievodu svojich hudobní-
kov zopár piesní z jej repertoáru. Keď sa povie zábava a súťaživosť 
v jednom, vyjde nám z tejto rovnice slovo tombola. Hostia plesu 
skutočne nešetrili a kúpili si veľké množstvo tombolových lístkov. 
Počas žrebovania sa postupne odhaľovali výhercovia mnohých 
hodnotných cien. Aj tu sa však mnohí museli uspokojiť so zlatým 
pravidlom - nie je vždy dôležité zvíťaziť, ale hlavne zúčastniť sa. 
Naopak, vyžrebovaní výhercovia si z plesu odniesli nielen dobrú 
náladu a ubolené nohy, ale aj hodnotné  výhry. A aby toho nebolo 
málo, každá dáma si odniesla aj krásnu ružu. Ples možno hodnotiť 
podľa viacerých kritérií, no aj tak si myslíme, že najdôležitejším 
zrkadlom pre usporiadateľov bol smutný výraz na tvárach hostí, 
keď dohrala posledná pieseň. To je dôkazom, že sa hostia skutočne 
zabávali a určite si to budú chcieť zopakovať zase o rok. A my bu-
deme určite pri tom!                                                       -a.forró-                                                                                              
 

INTERVIEW S HEREČKOU ZUZANOU HAASOVOU 

Prajem Vám krásny večer! Sme naozaj veľmi radi, že práve Vy nás 
sprevádzate tohtoročným Vinodolským plesom.  Pre hostí plesu, ste 
obrovským prekvapením. Je to Vaša prvá skúsenosť s moderovaním 
Obecného plesu?  
   To sú akoby dve otázky naraz! Moderovanie obecného plesu nie 
je pre mňa premiéra. Keď mi volá človek, ktorý je príjemný, slušný a 
milý, dá sa so mnou dohodnúť aj na moderovaní obecného plesu. 
Takže premiérou by som to určite nenazvala! (Smiech) 

Ako sa Vám páči naša obec? 
   Musím sa priznať, že doteraz som vašu obec nepoznala, takže 
viac viem z rozprávania od Vášho pána starostu, ktorý sa snažil ma 
aspoň trochu oboznámiť s touto milou dedinkou a môžem povedať, 
že sa mi páči! Práve ochutnávam aj vinodolské víno, ktoré som 
nikdy predtým neochutnala. Momentálne žijem v okolí vinárskeho 
mesta Pezinok, kde ochutnávam všelijaké vína a Vaše víno je tiež 
naozaj skvelé a chutné!  

Práve ste ma predbehli, pretože moja ďalšia otázka sa týka práve 
krátkej hádanky, ktorej odpoveď už zaiste tušíte! Ale predsa len, asi 
tušíte z čoho je odvodený názov našej obce Vinodol?  
   Samozrejme! Ochutnala som biele, ktoré bolo sladšie a chuťovo 
jemné. Nemám rada vína, ktoré sú chuťovo ostrejšie. Naozaj mi 
chutí Vaše víno!  

Sme naozaj veľmi radi, že Vám chutia naše skvelé vína. Ako hodnotí-
te náš ples? Bavíte sa?  
   Ja so zábavou a náladou nemám nikdy problém, takže ja sa ba-
vím všade a dnešný plesový večer nie je výnimkou.  Tento ples je vo 
všeobecnosti na veľmi vysokej úrovni a naozaj sa mi páči jeho otvo-
renosť a to, ako sa ľudia uvoľnene zabávajú. 

Prišli ste na ples sama, teda len pracovne? Alebo Vám niekto robí 
spoločnosť? 
   Je tu so mnou môj manžel Martin, ale keďže sme tu pracovne, tak 
to nie je môj manžel, ale človek, ktorý má na starosti technické 
záležitosti týkajúce sa kapely. V podstate sú tu so mnou ešte ďalší 
piati ľudia, teda členovia kapely.  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto Vás oslovil s ponukou moderovať Vinodolský ples?  
   Oslovil ma pán Špánik, ktorý mi práve ukazuje svoju karikatúru! 
(Smiech). Na tento deň som mala dve ponuky. Pán Špánik mi však 
zavolal ako skôr, takže ten kto príde prvý, ten melie!  

Sme radi, že sa to nakoniec podarilo a že Vás tu máme. Je nám zná-
me, že sa venujete mnohým profesiám, ako napríklad: moderátor-
ka, speváčka, spisovateľka, režisérka, divadelná a televízna herečka. 
Ktoré z týchto profesií/odvetví, je Vám najbližšie a prečo?  
   Rada by som sa vyjadrila bližšie k jednotlivým profesiám. Som 
režisérkou v mojom divadle HAAF, kde realizujem svoje nápady 
a myšlienky. Toto divadlo tvorím „na kolene“, to znamená, že nikto 
ma nedotuje a financujem si ho z vlastných prostriedkov. Mám 
veľmi rada deti a vymýšľam predstavenia, ktoré by im mohli nejako 
pomôcť, takže preto sa veľmi rada pasujem aj do roly režisérky. 
Ľudia ma nazývajú spisovateľkou, aj keď mám za sebou len jednu 
knižku, je to pre mňa veľmi vtipné. (Smiech) Ruku do ohňa dám 
však iba za herectvo, kde ma nikto nespochybní, neublíži. To je 
moja cesta, ktorou sa chcem aj naďalej uberať. Moje ostatné záuj-
my ako moderovanie, divadlo a písanie sú úzko prepojené 
s herectvom.                                                                        pokr. na str.14 

Herečka Zuzana Haasová, moderátorka 7. vinodolského plesu 
foto: v. špánik 
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                 Všetky tieto profesie si vyžadujú pôsobenie pred verej-
nosťou. Mávate trému?  
Nemávam vôbec trému, takže všetok nahromadený adrenalín, si 
potom vybíjam v adrenalínových aktivitách, ktoré je len naozaj 
ťažko nájsť!  

Takže  máte nejakú osvedčenú radu, ako sa trémy zbaviť, alebo 
minimalizovať?  
Veľmi dobrá otázka! Myslím si, že tréma spočíva v istote človeka, 
čiže ak si je človek neistý, veľmi ľahko sa naňho tréma „nalepí“. 
Dôvodom, prečo nemávam trému, sú možno moje skúsenosti 
s herectvom a divadlom. Občas sa mi však stane, že cítim, ako mi 
rýchlejšie bije srdce. Často krát si hovorím, že možno je škoda, že 
trému nemávam, pretože z trémy vznikajú zaujímavé situácie 
a nápady. Ako som už spomínala, mávam tendenciu vyhľadávať 
adrenalín inde. Napríklad niekedy sa pristihnem pri tom, ako sa 
teším, že som zabudla prísť na natáčanie. Aspoň vtedy cítim, aké je 
to byť v napätí a v neistote. Nieže by som to robila úmyselne! 

Považujete sa za introvertný alebo extrovertný typ osobnosti? 
Ako kedy. Niekedy mám pocit, že netreba veľa hovoriť, alebo aby 
ma bolo veľmi vidieť. Moje povolanie si vyžaduje byť extrovertom, 
napríklad počas predstavenia alebo na natáčaní. Avšak, v súkromí 
sa chcem občas schovať a nebyť na očiach verejnosti.  

Vieme o Vás, že pôsobíte vo svojej námorníckej kapele The Susie 
Haas Band, ktorá je na Slovensku jediná svojho druhu. Aký štýl hud-
by preferujete a máte nejakého obľúbeného interpreta?  
Mojím obľúbeným interpretom je Ella Fitzgerald, americká džezo-
vá speváčka, ktorá mala zhodou okolností cukrovku, presne ako ja. 
Nádherne spievala a keď si ju vypočujem, tak si poviem, že chcem 
byť ako ona, pretože vedela zaspievať čokoľvek. 

Čo by ste chceli odkázať občanom Vinodolu?  
Zabávajte sa minimálne tak, ako dnes večer! Je to pre mňa priam 
neuveriteľné, ako sa dokážu ľudia  baviť, keď sú v kruhu svojich 
priateľov a samozrejme, dobrej atmosféry!                        
                                                                                                   -d.uhrová-  

A- MUŽSTVO  
Horný rad zľava: 
Peter Kočiš, Martin Trubinský (asistent trénera), 
Juraj Penzeš, Patrik Sýkora, Marek Macek (hrajúci 
tréner), Anton Štefanko, Marek Lakatoš, Martin 
Póčik, Mário Kozár, Tomáš Sýkora, Jozef Škadra 
(manažér). 

Dolný rad zľava:  
Jozef Pňaček, Matej Špánik, Pavol Sádovský,  
Roman Čulík, Ondrej Penzeš, Dávid Straňák,  
Michal Lastovica, Peter Pinter. 

22.03 Jelenec - Vinodol  2:1 (Macek) 

29.03 Vinodol - Dolné Krškany 4:0 (Sádovský, Macek, Penzeš O. 2g.) 

05.04 V. Cetín - Vinodol  1:1 (Macek) 

12.04 Vinodol - Voľno  - 

19.04 Dyčka - Vinodol  0:0 

26.04 Vinodol - Čifáre  2:0 (Macek 2g.) 

03.05 Dolné Obdokovce -Vinodol 0:2 (Sádovský, Pňaček) 

10.05 Vinodol - Hosťová  0:1 

17.05 Žitavce - Vinodol  0:1 (Macek) 

24.05 Lúčnica nad Žitavou -Vinodol 0:5 (Macek, Sádovský 3g, Penzeš O.) 

31.05 Horný Ohaj - Vinodol 2:0 

07.06 Vinodol - Dolné Štitáre 9:0 (Sádov., Lastov., Sýk. P., Pen. O. 3g., Pňač. 3g.) 

14.06 Čechynce -Vinodol   (17:00 hod) 

Najlepší strelci :   Macek 10g.,  Sádovský 10g.,  Penzeš O. 9g. 

RESTAURANT DAY VO VINODOLE 

V sobotu 16. mája sa vo Vinodole v miest-
nom PB klube pod brezami konal Restau-
rant Day. Práve v tejto obci v Nitrianskom 
kraji má sídlo Združenie občanov miest a 
obcí Slovenska (ZOMOS). Koncept Restau-
rant Day prišiel z Fínska. Spočíva v tom, že 
každý si môže otvoriť takzvané pop-
up reštaurácie či kaviarne. Jednotlivé kluby 
ZOMOS-u ponúkali gastronomické špeciality 
s názvami, ktoré evokovali problémy samo-
správ. Podávala sa napríklad Starostova 

pečienka s kyslým úsmevom, Koaličný 
zlepenec s trochou arogancie, Nútená 
správa či Protikorupčný guláš. 
"Okrem konzumovania dobrého jedla 
sme aj debatovali o riešeniach samo-
správnych problémov v mnohých    
obciach, v ktorých sa ZOMOS angažoval 
na žiadosť obyvateľov, poslancov a sta-
rostov," povedal šéf združenia Vladimír 
Špánik. Členovia Klubu vinodolských 
vinohradníkov pripravili výbornú ochut-
návku miestnych vín .   

Členovia ZOMOS-u                               foto: v. špánik 

foto: m. matušica   Klub V R P B 

1. Jelenec 16 3 4 51 

2. Čechynce 14 5 4 47 

3. Dolné Obdokovce 13 5 5 44 

4. Vinodol 12 7 4 43 

5. Dyčka 13 4 6 43 

6. Horný Oháj 12 5 6 41 

7. Veľký Cetín 12 4 7 41 

8. Hosťová 11 5 7 38 

9. Žitavce 7 4 13 25 

10. Dolné Krškany 5 3 15 18 

11. Čifáre 4 3 16 15 

12. Lúčnica nad Žitavou 3 2 18 11 

13. Dolné Štitáre 2 2 19 8 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Susie_Haas_Band&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Susie_Haas_Band&action=edit&redlink=1
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13742621&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7829462
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DORAST 
Horný rad zľava: 
Erik Stojka, Dávid Bihary, Kristián Bihary, Zdeno Nagy, Erik 
Lakatoš, Lukáš Selický, Dávid Fekeč, Roman Čulík, Emil Kor-
páš (asistent trénera)  

Dolný rad zľava: 
 Enriko Lakatoš, Matej Šebík, Maroš Uher, Milan Korpáš 
(tréner), Dávid Čulík, Dominik Šutka,  Patrik Zábojník  

22.03 Jelenec - Vinodol  3:1 (Zábojník) 

29.03 Vinodol - Jarok  6:1 (Selický 3g., Šebík M. 2g., Stojka S.) 

05.04 Vinodol - Diakovce  6:0 (Šutka 2g.,Selický, Zábojník 2g., Bihary) 

12.04 Vinodol - Rumanová  4:2 (Selický, Zábojník, Čulík R., Fekeč) 

19.04 Cabaj-Čápor - Vinodol  3:0 KONTUMÁCIA 

26.04 Vinodol - Vlčany  3:0 KONTUMÁCIA 

03.05 Trnovec nad Váhom - Vinodol 1:0 

10.05 Vinodol - Čechynce  1:3 (Čulík D.) 

17.05 Dolné Obdokovce - Vinodol 0:7 (Stojka S. 3g.,Lakatoš Erik 2g.,Záboj. 2g.) 

28.05 Mojmírovce - Vinodol  2:2 (Stojka S., Lakatoš Erik) 

31.05 Horná Kráľová - Vinodol  6:3 (Stojka S., Stojka N., Zábojník) 

07.06 Vinodol - Kráľová nad Váhom 4:1 (Stojka S. 2g, Stojka E., Zábojník) 

14.06 Nové Sady - Vinodol                        (14:30 hod) 

Najlepší strelci :  Zábojník 21g.,  Stojka S. 18g,  Selický 9g. 

ŽIACI 
Horný rad zľava: 
Enriko Lakatoš,  Kevin Jozef Bób, Nikolas Bohumel, Lukáš 
Čery, Jakub Miko, Kristián Szöke, Daniel Kulháň, 
Šimon Kalužák, Dávid Fekeč (asistent trénera)  

Dolný rad zľava: 
Radomír Hlinka, Marko Melišek, Marko Armando Lakatoš,   
Kevin Lakatoš, Majo Šarkózy, Imrich Lakatoš                                              
Chýbajú: Anton Štefanko (tréner),  Maroš Uher 

foto: m. matušica 

  Klub V R P B 

1. Kráľová nad Váhom 20 2 3 62 

2. Trnovec nad Váhom 18 4 3 58 

3. Vinodol 16 2 7 50 

4. Vlčany 14 2 9 44 

5. Jelenec 13 4 8 43 

6. Čechynce 12 5 8 41 

7. Mojmírovce 10 4 11 34 

8. Nové Sady 9 6 10 33 

9. Jarok 10 2 13 32 

10. Cabaj-Čápor 8 2 15 26 

11. Horná Kráľová 7 4 14 25 

12. Dolné Obdokovce 6 4 15 22 

13. Diakovce 4 4 17 16 

14. Rumanová 4 3 18 15 

1. Veľký Lapáš 56 

2. Vinodol 53 

3. Janíkovce 45 

4. Čeľadice 45 

5. Ivanka pri Nitre 39 

6. Nitrianske Hrnčiarovce 29 

7. Dolné Krškany 24 

8. Branč 18 

9. Kolíňany 17 

10. Pohranice 17 

11. Golianovo 12 

12. Nitra - Chrenová 5 

foto: m. matušica 

11.04 Vinodol - Dolné Krškany     7:0 (Lakatoš K. 2g., Bób, Kalužák, Uher, Lakatoš E. 2g.)  

18.04 Čeladice - Vinodol      1:2 (Uher, Lakatoš I.)  

25.04 Vinodol - Branč     4:2 (Lakatoš K. 2g., Lakatoš E.) 

30.04 Golianovo - Vinodol     0:8 (Uher, Kulháň, Kalužák, Lakatoš E.2g.,Lakatoš I.2g., Lakatoš K.)  

08.05 Vinodol - Janíkovce     2:1 (Uher 2g.) 

13.05 Velký Lapáš - Vinodol     3:3 (Lakatoš I., Lakatoš E., Uher) 

23.05 Vinodol -Nitrianske Hr.     7:0 (Lakatoš I. 2g., Uher 5g.) 

25.05 Kolínany -Vinodol      3:3 (Lakatoš E., Lakatoš I., Uher) 

30.05 Ivanka pri Nitre - Vinodol  0:4 (Lakatoš E., Lakatoš K. 3g.) 

06.06 Vinodol - Pohranice   11:0 (Bób 2g., Uher 4g., Lakatoš K. 2g., Lakatoš E., Lakatoš M., Lakatoš. I)  

13.06 Nitra Chrenová- Vinodol    (17:00 hod) 

Najlepší strelci :  Uher 31g.,  Lakatoš E. 25g.,  Lakatoš K. 15g.,  Lakatoš I. 12g.,   

NOHEJBALOVÁ LIGA ZM 
Zlatomoravecká nohejbalová liga ukončila 15. marca svoj v poradí 
už štvrtý ročník. Súťaže sa zúčastnilo 9 tímov. Hralo sa 9 kôl, 
z čoho každý mančaft odohral sedem a dve kolá mal voľno. Ko-
nečné poradie súťaže: 1. Vinodol;  2. Kakavká Velký Ďur;  3.CVČ 
Veľké Zálužie;  4. Vráble;  5. Veľký Ďur;  6. Levice;  7.Čierne Kľača-
ny;  8. Červený Hrádok;  9. Okolie ZM. Za víťazný tím NK Vinodol 
hrali: Marek Melišek, Juraj Melišek, Roman Špánik a Adam Špánik. 
Víťaznému tímu gratulujeme. Piaty ročník ligy by mal opäť odštar-
tovať až v novembri.                       -zdroj: facebook/Nohejbalova Liga ZM- 

NOHEJBALOVÝ ŽIACI 
Žiaci NK Vinodol sa zúčastnili po prvýkrát turnaja, ktorý organizo-
vala Slovenská únia nohejbalu v Kecerovciach pri Košiciach. Pred-
stavili sa v dvoch kategóriách - do 15 rokov a do 13 rokov. Ich sú-
permi boli družstvá SUN Slovakia, ZŠ Kecerovce a KOZ Miláno 2007 
Košice. Mladší žiaci Vinodolu získali bronzové medaile a starší žiaci 
obsadili prvé miesto, keď v rozhodujúcom siedmom sete vyhrali 
11:9 proti SUN Slovakia. Mladší žiaci hrali v zostave: M. Melišek, L. 
Čery, R. Hlinka, za starších nastúpili M. Uher, Š. Kalužák, E. Lakatoš, 
trénerom je M. Melišek.                                             -zdroj: MY NR NOVINY- 



INFO  16 
02/2015  

Vinodolské noviny ● Evidované MK SR ● EV 5102/15 ● ISSN 1339-8555 ● Periodicita: štvrťročník ● Vychádza od roku 2015 
●Ročník I., číslo 02 ● Vydavateľ: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol ● IČO: 00308625 ● Dátum vydania: 10. 06. 
2015 ● Náklad: 530 ks ● Predseda redakčnej rady: Peter Straňák ● Redakčná rada: Ing. Tomáš Krajmer, šéfredaktor ● Mgr. 
Adriána Forró; Bc. Jozef Kozár - grafická úprava; Ing. Zuzana Plšková ● Redaktori: Bc. Martin Matušica; Dominika Uhrová; 
Bianka Verešová ● Tlač novín: OcÚ Vinodol ● Adresa redakcie: OcÚ Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol ● e-mail: redak-
cia@obec-vinodol.sk ● Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov ● © 2015 ● Nepredajné.  

Stavenie obecného mája.                                                                                                                                                                                       foto: v. špánik 

 

Stránkové hodiny Obecného úradu 

pondelok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:30 

utorok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:30 

streda 07:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

štvrtok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:30 

piatok Nestránkový deň 

Otváracie hodiny Poštového úradu 

pondelok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:00 

utorok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:00 

streda 07:30 – 11:00 13:30 – 17:00 

štvrtok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:00 

piatok 07:30 – 12:00 12:30 – 15:00 

Ordinačné hodiny lekára 

utorok 07:30 – 12:30 

štvrtok 07:30 – 12:30 

Otváracie hodiny Lekárne 

utorok 07:30 – 15:00 

štvrtok 07:30 – 15:00 

Otváracie hodiny Obecnej knižnice 

utorok 18:00 – 19:00 

nedeľa 13:00 – 14:00 

FOTOOBJEKTÍVOM 

Divadelné predstavenie „Hľadá sa nový manžel“ s hercami Zuzkou Tlučkovou, Majom Labudom a Jožom Pročkom v Kultúrnom dome vo    
Vinodole, realizované vďaka občianskemu združeniu ZOULUS a podpore samosprávy.                                                                            foto: v. špánik 

Obecná fašiangová zabíjačka.                                                                                                                                                                                 foto: j. kozár 


