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 Za jednu z najväčších udalos  toh-
to roka vo Vinodole, je možné označiť odo-
vzdanie hasičského auta do rúk Dobrovoľné-
ho hasičského zboru a do služieb obyvateľov 
obce Vinodol. 

Na základe obnovenia činnos  Dobrovoľné-
ho hasičského zboru (DHZ) vo Vinodole, 

inicia vy starostu obce Vinodol p. Petra 
Straňáka a promptnej reakcii kompetent-
ných inš túcií, sa vo Vinodole 6. septembra 
2015, konalo slávnostné odovzdanie hasič-
ského auta značky IVECO v hodnote 

114.813,- €, Dobrovoľnému hasičskému 
zboru vo Vinodole. Na poduja , ktoré spre-
vádzala mimoriadne vysoká účasť občanov 
Vinodolu a kultúrny program folklórneho 
súboru Sílešánek, sa zúčastnili 
i predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky (DPO SR), 
PhDr. Ladislav Pethő, prezident DPO 
SR;  p. Vendelín Horváth, generálny sekre-
tár DPO SR; predseda DHZ Vinodol p. Bene-

dikt Melišek, reprezentan  slovenskej so-
ciálnej demokracie a poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky, Ing. Tibor Glen-
da a  Ing. Zoltán Daniš; vedúci Odboru sta-
rostlivos  o životné prostredie Okresného 
úradu v Nitre Ing. Rudolf Hlavačka a správ-

ca farnos  Vinodol – dekan Ondrej Valach. 
Na poduja  sa zúčastnili i starostovia nie-
ktorých obcí regiónu Dolná Nitra, starosta 
obce Čechynce Róbert Kupeček, starosta 
obce Golianovo Mgr. Ľuboš Kolárik, staros-

ta obce Paňa Ing. Milan Korenči, starosta 
obce Malý Ce n Leonidas Charizopulos a 
 ež starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef 
Čunderlík. Spoločne prajeme všetkým čle-
nom DHZ vo Vinodole, čo najmenej výjaz-
dov k požiarom, či iným krízovým situáciám 

a čo najviac úspechov pri práci s mládežou 
a na súťažiach dobrovoľných hasičov.  

Pomáhajú a šíria dobré renomé 

DHZ Vinodol, už dnes ukazuje svoju života-

schopnosť a opodstatnenosť svojej existen-
cie. Dnes sa tento zbor stáva aktérom na 
poli pomoci ľuďom v núdzi, ale tak isto ak-
térom na kultúrnom poli, keďže už 
21.11.2015 sa pod záš tou DHZ Vinodol, 
uskutoční tradičná „Katarínska zábava.“ 

Dobrovoľní hasiči z Vinodolu, však popri 
spomenutých ak vitách šíria dobré meno 
našej obce a to napríklad, i počas cvičení 
hasičských  mov DHZ. Na cvičení hasič-
ských  mov sa niektorí členovia DHZ Vino-

dol, zúčastnili  17.10.2015 v Ivanke pri Nit-
re.  

Prijímajú nových členov 

Otázka prijímania nových členov do DHZ 
Vinodol, je stále aktuálnou, preto vedenie 
a členovia DHZ Vinodol, pozývajú všetkých 

potenciálnych záujemcov, k členstvu 
v Dobrovoľnom hasičskom zbore. 
                                                           -t.krajmer-                                         

Členovia DHZ Vinodol a hos a                                                                                    foto: p. letko 

Hasičské auto v službách občanov  

Príhovor starostu obce             foto: t. krajmer 
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Uznesenia z  5. riadneho Zasadnu a Obecného zastupiteľstva 
Uznesenie č. 70/2015 
OcZ volí overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnu a Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 21.08.2015 
v zložení  p. Peter Baráth a p. Ing. Jozef Kozár 
Uznesenie č. 71/2015 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení:  Vladimír Špánik – predseda, Monika Matušicová – člen, Timotej Krajmer – 
člen 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 efek vne naplnil program ro-
kovania a jeho ciele. 
Uznesenie č. 72/2015 
OcZ schvaľuje program 5. zasadnu a Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol upravený návrhom predsed-
níčky finančnej a kultúrnej komisie:  - bod 11./„ Návrh VZN č.4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce Vinodol“ – vynechať z programu 5. Riadneho zasadnu a obecného zastupiteľstva obce Vinodol 
Uznesenie č. 73/2015 
OcZ berie na  vedomie kontrolu plnenia uznesení z 4. zasadnu a Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 
5.6.2015 
Uznesenie č. 74/2015 
OcZ prerokovalo „Koncept územného plánu obce Vinodol“ a schválilo vyhodnotené pripomienky , ktoré sú obsa-
hom súborného stanoviska a  odporučilo ich zapracovať do Návrhu Územného plánu obce. Ukladá predkladateľovi 
materiálu do OZ predložiť súborné stanovisko spracovateľovi  Územného plánu obce, Ing. arch. Cukorovej na zapra-
covanie do Návrhu územného plánu obce Vinodol tak, aby v zmysle tohto súborného stanoviska bol dopracovaný 
variant B konceptu riešenia ÚPN-O Vinodol. 
Uznesenie č. 75/2015 
OcZ berie na vedomie  správu finančnej a kultúrnej komisie 
Uznesenie č. 76/2015 
OcZ  berie na  vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č.5/2014 predloženú 
hlavným kontrolórom obce 
Uznesenie č. 77/2015 
OcZ a) konštatuje,  že Obec Vinodol 

naplnila príjmy vo výške 515.734,23 €, čo je 42,32 % z celkového rozpočtu 
výdavky čerpala spolu vo výške 586.985,74 €, čo je 50,41 % z celkového rozpočtu 
schodok rozpočtu bol vykrytý z prostriedkov rezervného fondu z dôvodu časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami rozpočtu obce 
b) schvaľuje predloženú monitorovaciu správu k 30.6.2015 
c)   berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 
Uznesenie č. 78/2015 
OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinodol č.3/2015 o podmienkach  držania psov na území Obce 
Vinodol 
Uznesenie č. 79/2015 
OcZ schvaľuje 
1.) zmeny v návrhu VZN o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce na základe 
odporúčania finančnej a kultúrnej komisie: 
- v § 3 bod 3 doplniť:  V prípade, že krátkodobý prenájom presiahne uhradenú dobu nájmu, rozdiel bude doúčtova-
ný a uhradený po skončení akcie,    
 - v § 4 ods. 2 doplniť poslednú vetu „ hmoty, ktoré si zabezpečí prenajímateľ na vlastné náklady sám“ a zároveň 
doporučuje vypus ť slovo „olej“,  
     - v § 2 ods.2 doplniť „ za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy a svadby bez využi a služieb kuchyne 200,-
€/deň“, 
-  v § 4 ods. 1 „za krátkodobý prenájom dvojnápravového prívesného vozíka“   zmeniť sumu na 3,-€. 
2.)  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinodol č.5/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku Obce Vinodol 
Uznesenie č.80 /2015 
OcZ schvaľuje  
1.) zmeny v návrhu Dodatku č.1 k zásadám o hospodárení s finančnými   prostriedkami obce Vinodol: 
Časť IV. § 11 v znení:  „Obec a RO obce poskytuje ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na 
účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej 
správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytuje obec a RO obce prostredníctvom 
rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií....            pokr. na str.3 

               PRÍHOVOR STAROSTU  
     Vážení občania, 

už ďalšie vydanie Vinodolských novín, mi pripomína, ako čas v priebehu roka rýchlo le . Obdobie od posledného 
vydania, ponúklo všetkým nám, občanom a návštevníkom Vinodolu, celý rad vydarených spoločenských poduja  
a rôznych ak vít, ktoré sú predmetom článkov, ktoré sú Vám k dispozícii vo Vašich Vinodolských novinách. Verím, 
že mnohé informácie, ktoré sú obsahom tohto vydania Vám budú nápomocné, aj vo Vašom 
občianskom živote. Želám Vám príjemné čítanie, počas jesenných, stále dlhších večerov.  

EDITORIÁL 
 

     Vážení čitatelia,  

už tre e vydanie Vinodol-
ských novín Vám ponúka 
prehľad, ktorým si môžete 
pripomenúť významné 
udalos , ktoré v priebehu 
leta a teraz na začiatku 
jesene rezonovali 
a rezonujú vo Vinodole. 
Zároveň Vám aktuálne 
vydanie Vinodolských no-
vín ponúka pre-
hľad predpisov, ktoré sú 
kreované na národnej 
respek ve  ež na miestnej 
úrovni  a sú predpokla-
dom, pre našu korektnú 
koexistenciu a občiansku 
disciplinovanosť. V redak-
cii však nezabúdame ani 
na ak vity, ktoré sprevá-
dzajú činnosť spolkov pô-
sobiacich v obci, či ak vity 
rôznych inš túcií 
a organizácií, ktoré majú 
svoje stále miesto v živote 
našej obce. Otvorením 
Vašich Vinodolských novín, 
si zároveň otvárate dvere 
do diania vo vinodolskej 
samospráve. Prajem Vám 
pohodové čítanie. 

             Ing. Tomáš Krajmer, 
           šéfredaktor                                                                                                          

              Peter Straňák,    
starosta obce Vinodol 
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....(ďalej len „rozpočtový informačný systém“)  v termínoch stanovených 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
- v Čas  VII. § 20 ods 3. sa mení v znení :„Starosta obce je oprávnený  
schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun  výdavkov v rámci schvá-
leného rozpočtu obce na položke do výšky 2 000 € za rozpočtový rok.“ 
2.)  Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Vinodol. 
Uznesenie č. 81/2015 
OcZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č.9/2014, povolené prekročenie 
a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa prilo-
ženého návrhu: 

Uznesenie č. 82/2015 
OcZ schvaľuje  
1.) zmeny v RO č.10/2015: 
- dotácia DFS Sílešánek na položke 01 110 642 002 suma + 400,-€ sa vypúš-
ťa  z rozpočtového opatrenia č.10/2015 
- rekonštrukcia VO na položke 06 400 717 002-20  suma -4700,-€ sa mení 
na sumu  - 4300,-€ v čas  úprava rozpočtu 
2.) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2015 so schválenými 
zmenami v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.  a.) zákona č.583/2004  

 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení  
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
Uznesenie č. 83/2015 
OcZ schvaľuje 
1. použi e prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 
10.000,- Eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce Vinodol – ha-
varijný stav podlahy, ústredného  vykurovania a vody v podlahe v budove 
školskej jedálne pri ZŠ vo Vinodole - v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2015 v zmysle ustanove-
nia § 14 ods. 2 písm.  c.) a d.) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa priložené-
ho návrhu: 

Uznesenie č. 84/2015 
OcZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer Základnej školy, ako 
správcu majetku vo vlastníctve obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to priestor o celkovej výmere 
15,39 m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnos  na ul. Školská 1 v obci Vinodol, 
ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľnos  vedenom Katastrálnym úradom 
v Nitre, na liste vlastníctva č.1140, okres Nitra, obec Vinodol, katastrálne 
územie Horný Vinodol, ako Základná škola, súpisné číslo 561, postavená na 
parcele č.925/79, a to konkrétne priestoru na streche nehnuteľnos , a to 
na dobu 10 rokov za ročné nájomné vo výške 1300,-€, za účelom umies-
tnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry 
rádio reléového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komuni-
kačnej siete zahŕňajúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných 
čas  technologického zariadenia pre Slovak Telekom a.s. 
Prenájom majetku bol schválený v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Uznesenie č. 85/2015 
OcZ schvaľuje z dôvodu ustanovenia § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj a prevod pozemku, 
parc. reg. E KN č.148/1 – ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva 
č.1572, vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie 
Horný Vinodol, z nej odčlenenú parcelu č.148/16 o výmere 9 m² - zastava-
ná plocha a  parcelu č.148/17 o výmere 56 m² - zastavaná plo-
cha,  vyhotovené geometrickým plánomč.207076/2015 zo dňa 4.8.2015 
firmou GEO - PRE s.r.o., Kremnická 11, 949 01 Nitra, pani Magdaléne Ba-
chanovej, rod. Straňákovej, Kostolná 157/27, Vinodol v kúpnej cene 1,-€/
m², t.j. v celkovej sume 65,-€. 
Prevod majetku bol schválený v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 86/2015 
OcZ a.) berie na vedomie ponuku p. Sone Špánikovej na odpredaj objektu 
Pohos nstva na Hlavnej ulici č.249  
b.) poveruje komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy na vypracovanie štúdie a analýzy o využiteľnos  a funkčnos  
objektu Pohos nstva na Hlavnej č.249 
Uznesenie č. 87/2015 
OcZ schvaľuje za kronikára obce Vinodol  Ing. Tomáša Krajmera, bytom 
Vinodol, Hlavná č. 215 
Uznesenie č. 88/2015 
OcZ schvaľuje súhlasné stanovisko na vykonanie projektu pozemkových 
úprav v katastrálnom území Horný a Dolný Vinodol 
Uznesenie č. 89/2015  
OcZ berie na vedomie informáciu o podanom podnete na prešetrenie po-
stupu vyšetrovateľa.                                                                     pokr. na str.4 
 

Kód 
zdroja 

Názov Schvál. 
rorpoč. 
2015 

Úprava 
rozpoč. 
2015 

Ropoč.   po 
úpr. 2015 

Pozn. 

  PRÍJMY  BR         
111 Dot. na 

soc.dávky 
0,- + 

22.433,58 
56404,39 UPSVaR 

11T2 Dot. na §50j AČ 0,- + 1.086,10 1.625,90 UPSVaR 
111 Dot. na knižnicu 0,- +700,00 700,00 MK SR 
  SPOLU: 0,- + 

24.219,68 
58.730,29   

  
  VÝDAVKY  BR         
111 Soc. dávky 0,- + 

22.433,58 
56.404,39 Viazané 

BV 
111 Nákup kníh z 

dotácie 
0,- + 700,00 700,00 Viazané 

BV 
11T2 Výdavky § 50j 

AČ 
0,- + 1.086,10 1.625,90 Viazané 

BV 
  SPOLU: 

  

  + 
24.219,68 

58.730,29   

Kód 
zdroja 

Názov 
Schvál.  
Rozpoč. 

2015 

Úprav.       
Rozpoč.      

2015 

Rozpoč.         
po úprav.   

2015 
  VÝDAVKY BR       
41 Elektrina 2000,- + 400- 2400,- 
41 Inzercia 1400,- + 200,- 1600,- 
41 Odmeny poslancom 1000,- + 1000,- 2000,- 
41 Odpadové nádoby 3000,- + 1000,- 4000,- 
111 Verejná zeleň-materiál 1000,- +300,- 1300,- 
  SPOLU: 8400,- +2900,- 11300,- 
  VÝDAVKY KR       
  Rekonštr.VO 243001,- - 4300,- 238701,- 
  Kamer.systém-vlast.pr 8359,- - 5000,- 3359,- 
  Kamer. Systém-dotác. 0,- + 5000,- 5000,- 
  Obstar.neh.ak v UPN 17000,- + 1400,- 18400,- 
  SPOLU: 268360,- - 2900,- 265460,- 
  PRÍJMY BR       

41 Za odpadové nádoby 1300,- +1000,- 2300,- 
41 Pokuty a penále 100,- + 100,- 200,- 
41 Za služby-kanalizácia 0,- + 300,- 300,- 
41 Za služby-želez.šrot 0,- + 100,- 100,- 
  SPOLU: 1400,- +1500,- 2900,- 
  PRÍJMY KR       
  Dotácia MHSR-VO 249 801 -1500,- 248 301,- 
  SPOLU: 249 801 - 1500,- 248 301,- 

Kód    
zdroja 

Názov Schvál.  
Rozpoč. 

2015 

Úprava       
rozpoč.       
2015 

Rozpoč.         
po úprave 

2015 
  VÝDAVKY BR       
46 Údržba budov,obj.ŠJ 0,- +10000- 10000,- 
  SPOLU: 0,- +10000,- 10000,- 
  PRÍJMOVÉ FO       
46 Z rez.fondu obce 0,- +10000,- 10000,- 
  SPOLU: 0,- +10000,- 10000,- 
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OZNAMY 

 

Uznesenia zo 6. riadneho Zasadnu a Obecného zastupiteľstva 
Uznesenie č. 89/6/2015 
OcZ  A. volí overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnu a Obecného 
zastupiteľstva obce Vinodol, v zložení p. Peter Podhorský a Ing. Jozef Kozár 
Uznesenie č. 90/2015 
OcZ A. volí návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Špánik, predseda; Peter 
Baráth, člen; Timotej Krajmer, člen  
B. ukladá  návrhovej komisii 
1. sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie, 
2. predkladať k prerokúvaným bodom programu a postupu rokovania ná-
vrhy uznesení, tak aby sa efek vne naplnil program rokovania a jeho ciele. 
Uznesenie č. 91/2015 
OcZ schvaľuje program 6.zasadnu a Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, 
tak ako bol predložený. 
Uznesenie č. 92/2015 
OcZ berie na  vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnu a Obecného 
zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 21.08.2015. 
Uznesenie č. 93/2015 
OcZ schvaľuje Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majet-
ku, a to priestor o celkovej výmere 15,39 m2 nachádzajúci sa 
v nehnuteľnos  na ul. Školská 1 v obci Vinodol, ktorá je zapísaná v katastri 
nehnuteľnos  vedenom Katastrálnym úradom v Nitre, na liste vlastníctva 
č.1140, okres Nitra, obec Vinodol, katastrálne územie Horný Vinodol, ako 
Základná škola, súpisné číslo 561, postavená na parcele č.925/79, a to 
konkrétne priestoru na streche nehnuteľnos , za účelom umiestnenia 
a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádio 
reléového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej 
siete zahŕňajúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných čas  tech-
nologického zariadenia medzi správcom nehnuteľnos , t.j. Základná škola 
Vinodol, Školská 1, IČO: 37865285 so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., 
Bra slava. Za rok 2015 v sume 4095,80,- € a ďalšie roky v sume 1 300,- € 
za kalendárny rok. 
Uznesenie č. 94/2015 
OcZ schvaľuje bezodplatný prevod parcely EKN p. č. 729 o výmere 2025 
m², zapísanej do listu vlastníctva č. 1629 pod č. Z7367/10 v k.ú.  Dolný 
Vinodol a parcely EKN p. č. 926 o výmere 2108 m² zapísanej do listu vlast-
níctva č. 1536 pod číslom Z 7986/2010 v k. ú. Horný Vinodol z majetku 
Slovenskej republiky so správou  Slovenského pozemkového  fondu do 
majetku obce Vinodol.  
Uznesenie č. 95/2015 
OcZ  berie na vedomie  Konsolidovanú výročnú správu spojenú 
s individuálnou výročnou správou obce Vinodol za rok 2014. 
Uznesenie č. 96/2015 
OcZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č.12/2015, povolené prekroče-
nie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa 
priloženého návrhu: 
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2015, schválenie monitorovacej správy 
OcZ a) konštatuje, že obec Vinodol 
- naplnila príjmy vo výške 515.734,23 €, čo je 42,32 % z celkového rozpoč-
tu 
- výdavky čerpala spolu vo výške 586.985,74 €, čo je 50,41 % z celkového 
rozpočtu 

- schodok rozpočtu bol vykrytý z prostriedkov rezervného fondu z dôvodu 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce 
b) schvaľuje predloženú monitorovaciu správu k 30.06.2015 
c) berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2015 
Uznesenie č. 97/2015 
OcZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č.13/2015-STO – presun roz-
počtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky: 

Kód 
zdroja 

Názov Schvál. 
Rozpoč. 
2015 

Úprava 
rozpočtu 
2015 

Rozpočet 
po úprave 
2015 

  PRÍJMY  BR       
111 Dot. na soc.dávky 0,- + 21.624,44 78.028,83 
11T2 Dot. na §50j a §54AČ 0,- + 3.318,97 4.944,87 
111 Dot. na škol.pomôcky 0,- + 713,80 1.394,40 
111 Dot.na stravu HN ZŠ 0,- + 832,70 5.528,70 
111 Dot.na stravu HN MŠ 0,- + 48,60 + 278,10 
  SPOLU: 0,- + 26.538,51 90.174,90 
  VÝDAVKY  BR       
111 Soc. dávky 0,- + 21.624,44 78.028,83 
111 Výd. § 50 j a 54 AČ 0,- + 3.318,97 4.944,87 
11T2 Výd. HN na šk. potreby 0,- + 713,80 1.394,40 
  Výd. na stravu HN ZŠ 0,- + 832,70 5.528,70 
  Výd. na stravu HN MŠ 0,- +48,60 + 278,10 
  SPOLU:  + 26.538,51 90.174,90 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením staros-
tom obce - presun 

Zmena 
rozpoč. 
v príjmo
ch v € 

Zmena 
rozpoč.   
vo výdav-
koch v € 

Č.13/2015 presun vo výdavk. 0,- 0,- 
01 110 623 000 – ostatné zdravotné poisťovne   - 1000,- 

01 110 621 000 – Vš. zdravotná poisťovňa   + 1000,- 

01 110 632 003-20 – telekom. služby   - 20,- 

01 110 632 004 – popl. za internet   + 20,- 

06 400 635 004 – za opravy   - 200,- 

10 200 637 002 – dôchocovia zájazd   + 200,- 

04 510 637 004 – všeobecné služby   - 1000,- 

01 110 637 005-20 – špeciálne služby   + 1000,- 

06 200 635 004 – za opravy   -1000,- 

06 400 637 027 - DoVP   - 500,- 

01 110 637 011 – štúdie, expert. posudky   + 1500,- 

•    Starosta obce Vinodol pozýva všetkých dôchodcov na Stretnu e seniorov 29. októbra 2015 do Kultúrneho domu vo Vinodole a to jubi-
lantov na 13.30 hod a všetkých ostatných seniorov na 16.00 hod. Tešíme sa na stretnu e s Vami!  
•    Oznamujeme občanom, že od septembra je možné vybrať si pri odoberaní obedov z obecnej kuchyne dva druhy jedál. Viac informácii 
získate u zamestnancov kuchyne. 
•    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 potrebné 
kontaktovať redakciu novín na e-mailovej adrese: redakcia@obec-vinodol.sk respek ve osobne v sídle redakcie na Obecnom úrade.  
•    Dovoľujeme si požiadať občanov, aby v prípade, že vo svojich domácnos ach disponujú archívnym materiálom k historickému  i ne-
dávnemu spoločenskému dianiu v obci, napríklad vo forme výtlačkov novín či iných písomných materiálov mapujúcich život obce, respek-
 ve  ež 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 pod-
klady, 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!  

mailto:redakcia@obec-vinodol.sk
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 FARSKÉ LISTY 
Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja, musím viacej... je mládežnícka rytmická pieseň, v ktorej sa spieva o tom, že sa nemám obzerať oko-
lo seba a hľadať zodpovedných ľudí, ale mám pochopiť, že ak chcem niečo zmeniť musím začať od seba. V týchto dňoch prebieha 
v nitrianskom kostole sv. Gorazda na Klokočine zavŕšenie stavby tohto chrámu inštalovaním monumentu mozaiky. Jej tvorcom je sveto-
vo známy umelec slovinského pôvodu Marko Ivan Rupnik, SJ. Verím, že to bude dôstojné ukončenie prác na tomto sídliskovom kostole, 
tak ako sú veľkolepé aj iné práce, ktoré tento výtvarník vytvoril. 
Na dielo, ktoré diváka prevedie od Starého zákona, cez Pannu Máriu až ku sv. Gorazdovi, budú použité stá síce kamienkov najrozličnej-
ších tvarov, farieb, veľkos  a kvality. Autor je jeden, ale do tohto veľdiela sú a budú zapojení ľudia z tých najrozmanitejších oblas  ľud-
skej činnos . Veľké diela obyčajne nikdy nebývajú vytvorené iba jedným človekom, ale sú ovocím úsilia a tvorivos  mnohých.  
Aj obraz života nejakej komunity nie je iba výsledkom úsilia pár jednotlivcov, ale by to mal byť výkon celého spoločenstva. Pod každým 
úspešným projektom je podpísaný nejaký jednotlivec, ale jeho realizáciu podporili a dotvárali viacerí, často skry  jednotlivci. Úsilie kaž-
dého si treba vážiť, lebo každá činnosť je veľmi potrebná. Keď z mozaiky vypadne čo i len jeden kamienok, už je to tam vidieť a kazí to 
obraz celku. Preto je veľmi potrebné, aby sme všetci nielen chceli mať peknú obec a aby to v nej dobre fungovalo, ale aj aby sme sa 
všetci svojimi možnosťami a schopnosťami zúčastnili na tvorbe toho pekného v nás a medzi nami. Bývalý melecký pán farár PaedDr. 
Stanislav Gajdoš je teraz farárom v jednej rakúskej  rolskej farnos  a občas dá na facebook zábery zo svojho farského kostola i okolia. 
Je to ako rozprávka. Na otázku, kto sa o to stará, odpovedá: všetci. Po prvé nič nedevastujú a po druhé, keď treba niečo upraviť alebo 
opraviť, tak sa to urobí hneď a neodkladá sa to na dobu, kedy je zákrok nákladný, alebo je už aj nemožný. A potom je lacnejšie niečo 
odstrániť a urobiť nové. Pápež Fran šek vydal koncom júna encykliku „Laudato si’ (Buď pochválený), o starostlivos  o spoločný dom“. 
Pripomína zodpovednosť všetkých za súčasný stav sveta a planéty, ako aj zodpovednosť za budúcnosť. Adresuje ju všetkým ľuďom, nie 
iba katolíkom. A možno povedať, že vo všeobecnos  bola všetkými priaznivo prijatá. Dúfajme, že sa ňou budú všetci 
inšpirovať a v praxi realizovať jeho podnety. Prajem aj občanom tejto obce, aby každý podľa svojich schopnos  
a možnos  prispieval ku kráse a pokojnému životu v obci.   Boh žehnaj naše úsilie.  

Ondrej Valach,      
dekan - farár                 

                                                                                                                             
PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA 
REHOĽNÝCH SESTIER VO  
FARNOSTI VINODOL 
V nedeľu 16.08. 2015 navš vili našu farnosť 
rehoľné sestry Spoločnos  dcér kresťanskej 
lásky sv. Vincenta de Paul (ľudovo nazývané 
„Vincentky“). Prišli do našej farnos  aby 
nám priblížili Združenie Zázračnej medaily, 

ktoré existuje už aj v našej farnos . Kaplnky 
Panny Márie, ktoré putujú po rodinách sú 
určite pre vinodolské rodiny a samotných 
farníkov duchovným prínosom. Ako sme 
mohli počúvať rehoľné sestry je mnoho 
hlbokých svedec ev, ktoré sa stali 
v rodinách, ktoré mali vo svojich domácnos-
 ach kaplnku Panny Márie alebo nosia me-
dailu Panny Márie.  

V našej farnos  sú ak vni členovia združe-
nia p. Helena Magáthova a p. Peter Virág, 
ktorí sú zároveň aj animátormi skupín, kto-
ré si kaplnku Panny Márie brávajú do svo-
jich domácnos . Všetkých vás pozývame 
k možnos ,  prihlásiť sa a kaplnku Panny 
Márie si vziať do svojich domácnos  a svo-
jich rodín.                                                                                                                  
                                                               -p.virág-                                         

MARIÁNSKA 
PÚŤ V  
STAROBYLOM 
MARIAZELLI 
V sobotu 19.09.2015 
sa uskutočnila púť 
vinodolských farní-
kov, do známeho 
mariánskeho pútnic-
kého miesta Maria-
zell v susednom Ra-
kúsku. Priamo v Ma-
riazelli sme sa zú-
častnili pobožnos  
krížovej cesty, ktorú 
viedol správca far-
nos  Vinodol, p. 
dekan Ondrej Va-
lach. Po krížovej 
ceste nasledovala 
Sv. omša ktorej 
predsedal dôstojný 
pán Marián Červený 
za účas  viacerých 
kňazov a farníkov z Malaciek, Zlatých Moraviec, Vinodolu a kňazov, ktorí sú v pastorácii v Rakúsku a ich farníkov. Po Sv. omši sme navš -
vili hrob uhorského prímasa a miestokráľa, ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho (Szelepcsényi), rodáka z neďalekých Slepčian. 
Práve tomuto Slovákovi, pripisujú hlavnú zásluhu na vyhnaní Turkov z Viedne. Týmto počinom si zaslúžil oslovenie „záchranca Viedne“. 
Arcibiskup Selepčéni je pochovaný priamo v Bazilike Narodenia Panny Márie v Mariazelli. Napokon sme po návšteve pútnického miesta,  
doplnili program pre menších pútnikov, keďže sme navš vili zábavné centrum vo Viedni, známy Prater.   -p.virág-                                         
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Z katastra našej obce je ešte stále často krát vidieť kúdoly dymu zo 
záhrad našich rodinných domov a to aj napriek tomu, že spaľova-
nie suchého lís a, drobných konárov a ostatného odpadu zo zá-
hrad a domácnos , je striktne zakázané. Tento zákaz upravujú via-
ceré zákony. V zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, je zakázané zneškodňovať (spaľovať, sklád-
kovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Od 1. janu-
ára 2006 špeciálne pla  zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, par-
kov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Zákon č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí, že sa 
nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej 
sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Zákon č. 
40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov v § 
127 ods. 1 hovorí, že nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom 
obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plyn-
mi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi.  

Len prostredníctvom občianskej disciplinovanos  a dodržiavania 
zákonov, je možné eliminovať nega vne javy spojené so spaľova-
ním odpadov zo záhrad a domácnos . Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Vinodol o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi v § 19, umožňuje uložiť fyzickej osobe za 
priestupok spojený napríklad so spaľovaním odpadov, sankciu vo 
výške 165,96 €. Miestna samospráva v úzkej spolupráci 
s Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi, vytvára prostredníctvom separovaného zberu komu-
nálneho odpadu, zberu objemného odpadu, drobného stavebného 
odpadu či biologicky rozložiteľného odpadu, podmienky pre dodr-
žiavanie predpisov, nastavených slovenskou legisla vou. Pripoje-
ním sa k tejto inicia ve a využívaním ponúkaných služieb, prispej-
me spoločne k skvalitneniu a ochrane životného prostredia 
a k európskemu štandardu života na vidieku!                   -t.krajmer-                        
 

SPAĽOVANIE ODPADOV  Z DOMÁCNOSTI  A ZÁHRAD 

O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV VO VINODOLE 
Schválením uznesenia obecného zastupiteľstva č. 78/2015, zo dňa 
21.08.2015, nadobudlo 09.09.2015 účinnosť Všeobecné záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN) o podmienkach držania psov na území 
obce Vinodol.  
VZN o podmienkach držania psov na území obce Vinodol v III. čas , 
článku 3 definuje evidenciu psov, kde každý pes držaný nepretržite 
viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii 
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 
30 dní od uplynu a posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v 
mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Každú zmenu 
skutočnos  a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 
povinný do 30 dní od zmeny skutočnos  alebo údaja oznámiť obci, 
kde je alebo má byť pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa zapí-
saného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie 
evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o 
tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ preukazuje 
totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, 
zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci, 
kde je pes zaevidovaný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie 
alebo stratu známky zis l. Obec je povinná za úhradu 3,50,- € vy-
dať náhradnú známku.  
Vodenie psa v obci 
Podmienky vodenia psa vymedzuje Článok 4, v štyroch presne defi-
novaných bodoch: 1. Každý pes musí byť na verejne prístupných 
miestach riadne a viditeľne označený; 2. Vodiť psa na verejne prí-
stupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov mož-
no len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku, alebo na prs-
nom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi 
a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii; 3. Oso-
ba, ktorá vedie psa, musí mať tohto psa po celú dobu vodenia pod 
dohľadom. Zároveň táto osoba musí byť fyzicky a psychicky spôso-
bilá a schopná ovládať psa v každej situácii; 4. Osoba, ktorá vedie 
nebezpečného psa na verejne prístupných miestach musí byť spô-
sobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať ne-
bezpečný pes nasadený náhubok. 
Miesta so zákazom voľného pohybu a zákazu vstupu so psom 
Voľný pohyb psa je podľa platného VZN  zakázaný na všetkých ve-
rejných priestranstvách v zastavanom území obce. Na území obce 
Vinodol je vstup so psom zakázaný na všetky miesta, ktoré sú vidi-
teľne označené „ Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, naj-
mä: a) športový areál vrátane detského a futbalového ihriska; b) 
areál Základnej školy; c) areál Materskej školy; d) trhové miesto 
v obci; e) areál cintorínov; f) obecný úrad; g) knižnica; h) kultúrny 
dom; i) ďalšie označené miesta. 

Znečisťovanie verejných priestrans ev psami  
VZN o podmienkach držania psov na území obce Vinodol,  pamätá 
i na znečisťovanie verejných priestrans ev exkrementmi psov. 
Podľa článku 7 je držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, povinný mať 
pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích exkrementov 
(mikroténové alebo papierové vrecko), psie exkrementy z verejné-
ho priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s exkrementami 
vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. 
Priestupky a následné sankcie 
1. Priestupku sa dopus  držiteľ psa, ak : a) neoznámi obci, v ktorej 
je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnos-
  a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny; 
b) neprihlási psa do evidencie; c) umožní, aby psa viedla osoba, 
ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1 a 2 zákona č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov; d) neohlási, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi, alebo nutnej obrane; e) neoznámi od-
cudzenie, zničenie alebo stratu známky; f) nezabráni voľnému po-
hybu psa okrem priestorov na to určených.  
2. Priestupku sa dopus  ten, kto vedie psa, ak: a) neohlási svoje 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a 
adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol; b) 
nezabráni útoku psa na človeka alebo na zviera alebo nezabráni 
inému spôsobu ich ohrozovania psom; c) neohlási, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane; d) nepreukáže 
známkou totožnosť psa; e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom 
alebo zákaz voľného pohybu psa; f) neodstráni bezprostredne vý-
kaly, ktorými pes znečis l verejné priestranstvo. Za priestupok pod-
ľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 
eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť poku-
tu do 65 eur.  
Kontrola dodržiavania nastavených pravidiel v rámci držania psov na 
území obce Vinodol 
Kontrolu VZN o podmienkach držania psov na území obce Vinodol, 
vykonáva Komisia na ochranu verejného poriadku, záujmu obča-
nov, mládeže, športu a vybavovania sťažnos ; ďalej poverení za-
mestnanci obce a  poslanci Obecného zastupiteľstva. 
Dovoľujeme si vyzvať občanov k prísnemu dodržiavaniu nastave-
ných pravidiel, v otázke držania psov na území našej obce. Zároveň 
Vás vyzývame k nahlasovaniu prak ckých problémov spojených 
s touto otázkou, kompetentným, vyššie spomenutým osobám.  
Podrobné znenie VZN o podmienkach držania psov na území obce 
Vinodol, je k dispozícii k nahliadnu u na Obecnom úrade a na ofi-
ciálnej webovej stránke obce Vinodol.                                 -t.krajmer- 



SPOLKOVÝ ŽIVOT 7 03/2015 

Vinodolskí seniori a občania Vinodolu, v 
réžii miestnej samosprávy a z inicia vy sta-
rostu obce Vinodol p. Petra Straňáka, absol-
vovali počas 8. – 10. septembra 2015 tra-
dičný zájazd za prírodným a kultúrno-
historickým dedičstvom Slovenska. Počas 
troch dní mali možnosť účastníci zájazdu 
navš viť historický klenot Horehronia, ar -
kulárny kostol v Hronseku, ktorý je zapísaný 
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Jánošíkovskú téma ku mohli náv-
števníci Liptova intenzívne vnímať, pro-
stredníctvom odborného výkladu, počas 
návštevy historického centra Lipto-
va, Liptovského Mikuláša. Tradičné ľudové 
bývanie našich predkov na Liptove, či ho-
nosný go cko-renesančný kaš eľ spájaný 
s našim uhorským kráľom Matejom Korví-
nom, ale i historické pracovné náradie, ob-

divovali účastníci zájazdu v Múzeu liptov-
skej dediny, v skanzene Pribylina. Turistov 
z Vinodolu zaujali i stredoveké, historické 
mestské čas  mesta Poprad, ako napríklad 
Spišská Sobota, ktorú pre jej unikátne histo-
rické centrum navš vila v roku 2008 
i britská kráľovná Alžbeta II. Spišskú Sobotu 
a  ež ďalšie historické mestské čas  Popra-
du, ako napríklad Matejovce a Veľkú, obdi-
vovali všetci účastníci zájazdu po-
čas vyhliadkovej jazdy doubledeckerom. 
Turis cké východisko a centrum cestovné-
ho ruchu vo Vysokých Tatrách, Štrbské Ple-
so, ponúklo návštevníkom  nádhernú pano-
rámu Ta er, ale aj priestor pre zakúpenie 
suvenírov a občerstvenie sa. Ticho pietneho 
miesta na Važeckom cintoríne, prítomným 
pripomenulo, že na tomto mieste našlo svoj 
posledný odpočinok približne 6 500 padlých 

nemeckých vojakov z bojísk východného 
a stredného Slovenska. Vojenský cintorín vo 
Važci je najväčším nemeckým cintorínom 
na Slovensku. Obec Važec však ponúkla 
účastníkom zájazdu i jednu z najznámejších 
jaskýň na severnom Slovensku. Važecká 
jaskyňa predstavila vo svojich útrobách 
bohatú kvapľovú výzdobu, ale 
i pozoruhodné kostrové nálezy jaskynných 
medveďov. Trasu Horehronie – Liptov – 
Tatry, ukončila návšteva starobylého, ma-
riánskeho pútnického miesta Staré Hory.  
Veríme, že bohatý program, solídne služby 
turis ckej infraštruktúry týchto regiónov  
a výborná atmosféra počas celého zájazdu, 
boli pre seniorov a obyvateľov našej obce 
inšpiráciou pre účasť na budúcoročnom 
zájazde vinodolských seniorov a občanov 
Vinodolu.                                          -t.krajmer-                        

PO TRASE HISTORICKÝCH REGIÓNOV: HOREHRONIE - LIPTOV - TATRY 

FOLKLÓRNE LETO SO SÍLEŠANKOM 
„Deťom vo folklórnych súboroch nikdy nejde o slávu, o vrcholové 
výkony, či o úspechy v súťažiach. Je to pre nich ak vita, ktorou si 
rozvíjajú pohybové, spevácke a hudobné schopnos . Učia sa zod-
povednos , životu v kolek ve, disciplíne, pričom si zachovávajú 
prirodzenú detskú hravosť. Týmto sa snažia udržiavať 
a prezentovať to, čo je každému národu na svete najbližšie 
a najcennejšie. Jeho vlastné ľudové tradície.“ DFS Sílešánek ako 
každý rok aj tento prezentoval našu obec Vinodol na viacerých 
dokonca i medzinárodných folklórnych fes valoch na Slovensku. 
Všetkým letným fes valom však predchádzali hodiny nácvikov pl-
ných tanca a spevu.  
LAGÁŇSKE SÚSTREDENIE 29.-31.5.2015 
Každoročné sústredenia, ktoré Anežka a Monika Verešové pripra-
vujú  pre de  z DFS Sílešánku, však nie sú len o tréningoch 
a nacvičovaní na fes valy, ale aj o lepšom zaradení novších členov 
do kolek vu a spoločnú zábavu. Popri nácvikoch mali de  vedúcimi 
vymyslené  rôzne hry a na večer diskotéku, nočnú hru, či iné ak vi-
ty. Podarilo sa im tak prepojiť zábavné s užitočným a svoju usilov-
nosť mohli hneď aj predviesť na slávnos ach v ŠTÚROVE, kde zožali 
veľký úspech. 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 
BRATISLAVA 12.-14.6.2015 
Prvý fes val leta sa konal v Bra slave kam vyrazil DFS Sílešánek  
11.6.2015-štvrtok  na “svojom“ čiernom autobuse s názvom AUTO-
ŠKOLA, podľa ktorého už spoznávajú ľudia, aký folklórny súbor pri-
chádza. Po ubytovaní v hoteloch Plus však de  z DFS Sílešánek ča-
kalo veľké vystúpenie pred všetkými vedúcimi súborov a to nie len 
zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Medzi zúčastnené súbory fes va-
lu patrili: Bulharsko, Macedónsko, Slovensko. Pre Sílešánek bolo 
veľkou cťou reprezentovať tento fes val ako jediný pozvaný súbor 
zo Slovenska mimo okolia Bra slavy. 
Piatok 12.6.2015 
Program sa začal výchovným koncertom v Nemeckom kultúrnom 
dome Rača a pokračoval krojovaným sprievodom, ktorý sa  ahol 
ulicami Starého mesta z Mierového námes a až na Hlavné námes-
 e, kde stálo pódium pripravené pre prezentovanie všetkých folk-
lórnych súborov zúčastnených fes valu. Oficiálne otvorenie Medzi-
národného fes valu detských folklórnych súborov sa dialo za účas-
  primátora mesta Bra slavy.  
Sobota 13.6.2015 
Na Hlavnom námes  v Bra slave zase čakal de  z DFS Sílešánek  

krásny GALAPROGRAM to zn. veľmi dôležité vystúpenie každého 
súboru, ktorý ocenili potleskom a milými slovami, či už domáci 
alebo aj hos a zo zahraničia. Podporiť nás prišiel na toto vystúpe-
nie aj náš starosta obce Vinodol, pán Peter Straňák.  
Nedeľa 14.6.2015 
Posledné rozlúčkové vystúpenie  sa konalo v obci Malinovo, kde 
vybrané súbory vystúpili na veľkom prírodnom amfiteátri so svojím 
nacvičeným programom.  
VRÁBELSKÝ JARMOK 26.6.2015 
DFS Sílešánek reprezentoval Vinodol aj v neďalekých Vrábľoch na 
pozvanie primátora mesta Ing. Tibora Tótha. Tu sa prezentovali 
obe zložky súboru prípravná aj reprezentačná zložka a roztlieskali 
Vrábeľské publikum. 
MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 4.-5.7.2015 
4.7.2015 sa DFS Sílešánek predstavil na programe Talenty a po 
ňom nasledoval krojovaný sprievod obcou Východná. Po  slávnost-
nom sprievode sa súbor prezentoval ešte 5 minútovým progra-
mom na amfiteátri. Večer nás čakal krásny program, ktorý niesol 
názov Slovensko- Rodná zem, so spomienkou na významnú osob-
nosť – režiséra, choreografa, tanečníka, herca Mar na Ťapáka. 
5.7.2015 DFS Sílešánek vystúpil v čas  Gastrozóny na veľkom javi-
sku a aj napriek teplu, ktoré vládlo v tých dňoch vystúpili de  
s veľkým úspechom.  
„POUTÁRSKY FOLKLÓRNY FESTIVAL „18.-19.7.2015 
Tohtoročnou novinkou medzi folklórnymi fes valmi  bol pre  súbor 
„Poutársky folklórny fes val“, ktorý sa konal v obci Poltár.  
Reprezentačná zložka súboru vystupovala v popoludňajších hodi-
nách v dvoch blokoch, kde predviedli svoj pripravený program. Vo 
večerných hodinách vystúpila dokonca samotná nehynúca legenda 
folklóru Ján Ambróz a rozospieval celé Poltárske námes e. LETNÝ 
FESTIVAL VINODOL 1.8.2015 
DFS Sílešánek sa zúčastnil aj na fes vale vo Vinodole, aby mohol 
predviesť aj vo vlastnej obci, ako veľmi sa zlepšuje kvalita a  ež 
náročnosť tanečných a speváckych vystúpení z roka na rok 
DNI OBCE ČECHYNCE 22.8.2015 
Záverečnou kapitolou  letných fes valov a vystúpení DFS Sílešánek 
bolo vystúpenie v Čechynciach pri príležitos  Dní obce, kde Sílešá-
nek srdečne pozval p. Kupeček - starosta obce Čechynce. Vedúce 
v mene celého DFS ďakujú všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou 
a spoluprácou  dopomohli ku skvalitneniu a zviditeľneniu mena  
obce a samozrejme súboru Sílešánek.  Tak ež ďakujeme aj  spoloč-
nos  Agrovinol Vinodol za finančnú pomoc pri úhrade autobusu na 
fes val.                                                                                    -b.veresova-                        
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          VINODOLSKÝ LETNÝ FESTIVAL 
Sobota ako každá iná? Práve naopak! Prvá augustová sobota sa 
obliekla do veselých fes valových farieb, pretože v Športovom 
areáli sa uskutočnil prvý ročník Vinodolského letného fes valu. 
Príjemné augustové slnečné lúče, vôňa dobrôt, výborná hudba 
a všadeprítomný (nielen) detský smiech, prilákali veľký počet spo-
kojných návštevníkov. Na svoje si prišli všetky vekové kategórie. Tí 
najmenší mali výbornú možnosť, preveriť trpezlivosť svojich rodi-
čov na skákacom hrade, a ako bonus, vyšan ť sa s kamarátmi. Malí 
i veľkí školáci si premerali sily v mnohých súťažiach, ktoré pre nich 
pripravili pani učiteľky. Tí najvytrvalejší a najrýchlejší si odniesli 
domov nie len skvelé zážitky a spomienky, ale aj rôzne výhry. Slad-
kos  si však odniesli všetci súťažiaci, veď spomeňme si na zlaté 
pravidlo: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! Hravosť 
a súťaživosť nechýbala ani dospelým. Súťažiace dvojice museli zdo-
lať prekážkovú dráhu, pomocou tradičného jednokolesového de-
dinského pomocníka. Dámy si tak vyskúšali divokú jazdu vo fúriku 
a páni sa museli popasovať s náročnou úlohou, dostať svoju part-
nerku do cieľa ako prvý. Víťazi si do svojej záhrady vybojovali nový 
fúrik. Výbornú atmosféru vytvárali hudobné vystúpenia, ktoré boli 
neoddeliteľnou súčasťou fes valu.  Po súťažiach vystúpili členovia 
DFS Sílešánek,  ktorí nám predviedli svoje folklórne umenie. Zná-
me, i menej známe ľudové piesne nás sprevádzali fes valom 
i naďalej. Vystúpila  dychovka Vozokanka a po nej hudobná skupina 
Profil, ktorá vytvárala neopakovateľnú atmosféru tradičnej dedin-
skej zábavy. Zovšadiaľ sa ozýval smiech a vrava ľudí, ktorí si fes val 
vychutnávali plnými dúškami. Fanúšikovia pop rockovej hudby sa 
mohli tešiť na nezameniteľný hlas známeho speváka Petra Cmorika 
a jeho skvelú kapelu. Futbalové ihrisko sa razom premenilo na roc-
kový koncert. Skupina Walk on uzavrela hudobné vystúpenia na-
ozaj vo veľkom štýle. Zazneli domáce i zahraničné hity, ktoré sme si 
spolu so spevákom skupiny mohli zaspievať i my. Po dvojhodino-
vom hudobnom  maratóne, v podaní tejto skupiny, sa však zábava 
nekončila. Trávnik tak na chvíľu zabudol na svojho futbalového 
ducha a zmenil sa na tanečný parket, na ktorom sa tancovalo do 
skorých ranných hodín. Nie náhodou, táto vydarená obecná uda-

losť niesla názov Vinodolský letný fes val. Pýtate sa prečo? Už len 
samotná etymológia slova fes val, vám napovie: fes val pochádza 
zo stredovekej anglič ny a francúzš ny so základom v starom la n-
skom slove fes vus, čo znamená sláviť a oslava. Oslava leta a pria-
teľstva sa tak snúbila na jednom mieste. V našej krásnej obci.                                          
                                                                                                    -d.uhrová-                        

SENIOR NA BICYKLI  
VINODOL NEOBIŠIEL  
Aj obec Vinodol sa 10. augusta 2015 
zaradila do dlhého zoznamu sloven-
ských miest a obcí, ktoré senior Ladi-
slav Holub z obce Poša v okrese Vranov 
nad Topľou, navš vil na svojom bicykli. 
Na svojom bicykli cestuje po celom 
Slovensku a pohľadnice s originálnymi 
pečiatkami samospráv si pýta na miest-
nych obecných a mestských úra-

doch. Tento 
cyklista pre-
šiel na svo-
jom bicykli 
už viac ako 
2 100 slo-
venských 
miest a obcí. 
Želáme mu 
ešte veľa 
šťastných 
kilometrov 
počas 
„cyklo“ po-
znávania Fotografia z pripravovanej monografie obce                                                                      foto: p. letko 
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                 FUTBAL   A - mužstvo 
1. Vinodol-V.Ce n   4:0   J.Pňaček,O.Penzeš,2xvlastný gól. 
2. Horný Oháj-Vinodol  2:0 
3. Vinodol-N.ves nad Žitavou 4:0   M.Macek-3,P.Sýkora 
4. Lúčnica nad Žitavou-Vinodol 0:6   M.Macek-2,M.Krajmer-2,P.Sádovský,P.Sýkora 
5. Vinodol-Hosťová     2:0   M.Krajmer,O.Penzeš 
6. Žitavce-Vinodol   2:9   P.Sádovský-3,O.Penzeš-2,M.Krajmer-2,M.Macek,P.Sýkora 
7. Vinodol-Dolné Krškany  9:0   M.Macek-4,P.Sádovský-2,P.Sýkora,M.Krajmer,O.Penzeš 
8. Dyčka-Vinodol    1:2   M.Macek,A.Štefanko 
9. Vinodol-D.Obdokovce  4:1   J.Pňaček-2,M.Macek,M.Krajmer 
10. N.Hrnčiarovce-Vinodol  0:3   O.Penzeš,M.Macek,E.Preszinský 
11. Vinodol-Čifáre     7:0   P.Sádovský-3,M.Macek-2,M.Krajmer,D.Straňák 
12. D.Š táre-Vinodol  0:4   P.Sádovský,O.Penzeš,J.Pénzeš,M.Macek 
13. Vinodol-Čechynce     1.11.2015    13:30 – posledný zápas v r.2015 
14. V.Ce n-Vinodol   20.03.2016    15:00 – prvý zápas v r.2016 

Marek Macek je najlepším strelcom súťaže s počtom gólov 16. 
Peter Pintér je hráč s najmenší počtom inkasovaných gólov v súťaži -  6. 
Anton Štefanko je jediný hráč mužstva s červenou kartou. 
Mário Kozár je hráčom s najväčším počtom žltých kariet v mužstve - 4. 
FC Vinodol je mužstvo s najväčším počtom strelených gólov - 54. 

FUTBAL Žiaci NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE 
Dňa 26. septembra sa konal na miestnom nohejbalovom areáli nohejbalový turnaj o 
pohár starostu obce, na ktorom boli zastúpené obce z celého Slovenska. Na prvom 
mieste sa umiestnil  m z Vinodolu.  

FUTBALOVÉ STRETNUTIE NA „HODENCE“ 
5.Októbra sa na futbalovom ihrisku vo Vinodole stretlo A-mužstvo a mužstvo futbalových priaznivcov, aby si vzájomným zápasom uc li 
pamiatku p. Pavla Havlíka, ktorý pôsobil vo funkcii od vzniku TJ Vinodol a zaslúžil sa o vznik futbalového klubu. Česť jeho pamiatke.  

-m.matusica-  
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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 
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