Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 26.04.2018

Prítomní :
Peter Straňák, starosta obce
Poslanci: Timotej Krajmer, Ing. Magdaléna Škadrová, Peter Podhorský, Monika Matušicová, Vladimír
Špánik, Ing. Jozef Kozár
Neprítomní: p. Peter Baráth - ospravedlnený
PhDr. Miriam Hlinková PhD. – neospravedlnená
p. Marek Melišek - neospravedlnený
Ďalší prítomní: Silvia Ďuranová - ekonómka
Mgr. Mária Svečulová – zapisovateľka
Verejnosť
Začiatok 21. riadneho zasadnutia o 18.00 hod.
Miesto 21. riadneho zasadnutia zasadacia miestnosť, Obecný úrad Vinodol.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OcZ otvoril Peter Straňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OcZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kozár, p. Monika Matušicová
Návrhová komisia: p. Vladimír Špánik – predseda, p. Timotej Krajmer– člen, Ing. Magdaléna
Škadrová – člen
Uznesenie č.335 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol
A. V o l í
- overovateľov zápisnice 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo
dňa 26.04.2018 v zložení Ing. Jozef Kozár, p. Monika Matušicová
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 336/2018 bolo schválené.
Uznesenie č.336/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
A. v o l í
- návrhovú komisiu v zložení: p. Vladimír Špánik – predseda
p. Timotej Krajmer - člen
p. Ing. Magaléna Škadrová- člen

B. u k la d á
návrhovej komisii
a.) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b.) predkladať k prerokúvaným bodom programu a postupu rokovania návrhy uznesení,
tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
Hlasovanie poslancov:
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 336/2018 bolo schválené.
3./ Schválenie programu 21.zasadnutia OcZ vo Vinodole
Starosta informoval, že program mali poslanci doručený v pozvánke, bol vyvesený na úradnej tabuli
a zverejnený na internetovej stránke obce Vinodol a taktiež vyhlásený v rozhlase.
Ďalej upozornil na zmenu zákona o obecnom zriadení, § 12 ods.5, kde Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Pri doplnení programu poslanci hlasujú
o bodoch návrhu programu podľa odseku 4 (program, ktorý bol zverejnený). A ďalšia zmena je že na
zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie programu 21.zasadnutia OcZ vo Vinodole
Kontrola uznesení z 20.zasadnutia OcZ vo Vinodole
Interpelácie poslancov
Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie obecného pozemku (p. Buranský)
Schválenie zámennej zmluvy na pozemky (Ing. Komáromi)
Návrh na vyradenie majetku obce
Zmena uznesenia k projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol“
Schválenie uznesenia k výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 (presuny starostu a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (presuny OcZ)
Rôzne – diskusia
Záver

Hlasovanie poslancov za pôvodný program
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 0

Starosta obce navrhol, aby sa do programu doplnil jeden bod : Schválenie uznesenia na

podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu k výzve „Rozšírenie špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“, Oblasť J: ELEKTROMOBILITA,
Názov projektu: Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok v obci Vinodol. Jedná sa
o zakúpenie elektromobilu pre obec.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie programu 21.zasadnutia OcZ vo Vinodole
Kontrola uznesení z 20.zasadnutia OcZ vo Vinodole
Interpelácie poslancov
Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie obecného pozemku (p. Buranský)
Schválenie zámennej zmluvy na pozemky (Ing. Komáromi)
Návrh na vyradenie majetku obce
Zmena uznesenia k projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol“
Schválenie uznesenia k výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 (presuny starostu a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (presuny OcZ)
Schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o dotáciu z Enviromenálneho fondu
Rôzne – diskusia
Záver

Uznesenie č.337/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
Schvaľuje
- program 21.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole s doplneným bodom č. 13

Hlasovanie poslancov:
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 337/2018 bolo schválené.

4. Kontrola uznesení zo 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole
Starosta obce uviedol, že uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 338/2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
Berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa
08.03.2018
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 338/2018 bolo schválené.
5. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov nemal v tomto bode žiadnu interpeláciu.

6.Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie obecného pozemku
Predložil starosta obce
Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

Uznesenie č.339/2018

a.) prerokovalo
Návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
Kupujúci: Stanislav Buranský, nar. 13.01.1962, r.č. 620113/6249, trvale bytom Hlavná ulica 255/95,
951 06 Vinodol,
Predávajúci: Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol, IČO 00308625, zastúpená
starostom obce Peter Straňák
kde predmetom zmluvy je odkúpenie pozemkov v kat. území Dolný Vinodol, parcela registra C KN
parc. č. 127/2, diel 6 zastavaná plocha o výmere 32 m2, parcela registra C KN parc. č. 127/2, diel 7
zastavaná plocha o výmere 149 m2 a parcela registra C KN parc. č. 127/1, diel 8 zastavaná plocha
o výmere 31 m2
b.) schvaľuje
1./ kúpnu cenu vo výške 1,-€/m2, t.j. kúpna cena nehnuteľností – pozemkov parcela registra C KN
parc.č. 127/2, diel 6 zastavaná plocha o výmere 32 m2, parcela registra C KN parc.č. 127/2, diel 7
zastavaná plocha o výmere 149 m2 a parcela registra C KN parc. č. 127/1, diel 8 zastavaná plocha
o výmere 31 m2 p, t.j. celková výmera 212 m2 vo výške 212,-€ (slovom dvestodvanásť eur)

2./ návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej medzi účastníkmi
zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti – pozemkov parcela registra C KN parc.č. 127/2, diel 6
zastavaná plocha o výmere 32 m2, parcela registra C KN parc. č. 127/2, diel 7 zastavaná plocha
o výmere 149 m2 a parcela registra C KN parc. č. 127/1, diel 8 zastavaná plocha o výmere 31 m2
Predaj uvedených nehnuteľností – pozemkov, sa uskutočňuje v súlade s § 9a, ods. 8.,písm. e) zákona
č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb.o majetku obcí, s prihliadnutím na
osobitný zreteľ, a to ten, že predmetný pozemok, na ktorom je postavený rodinný dom súp.č. 255 vo
vlastníctve Stanislava Buranského a pozemok priľahlý k rodinnému domu ako predzáhradka, nemá
pre obec do budúcna perspektívne využitie – pre obec nezaujímavý.

Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 339/2018 bolo schválené.
7 . Schválenie zámennej zmluvy na pozemky
Predložil starosta obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 340/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
a) prerokovalo návrh zámennej zmluvy
b) schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zámenu pozemku , parc. KN – C č.
925/297 záhrada o výmere 1411 m2 , katastrálne územie Horný Vinodol, LV č. 1572 vo
vlastníctve obce Vinodol
za pozemky,
- parc. KN – C č. 925/80 ostatná plocha o výmere 236 m2 , katastrálne územie Horný Vinodol,
LV č. 1791
- parc. KN – E č. 925/34 orná pôda o výmere 366 m2 , katastrálne územie Horný Vinodol, LV č.
1791
- parc. KN - E č. 925/35 orná pôda o výmere 376 m2 , katastrálne územie Horný Vinodol, LV č.
1761 v spoluvlastníckom 1/3 podiele žiadateľa t.j. v jeho podiele 125,33 m2
- parc. KN – E č. 925/23 orná pôda o výmere 1828 m 2 , katastrálne územie Horný Vinodol, LV č.
1754 v spoluvlastníckom 1/3 podiele žiadateľa t.j. v jeho podiele 609,33 m 2
- parc. KN – E č. 925/32 orná pôda o výmere 483 m2 , katastrálne územie Horný Vinodol, LV č.
1758 v spoluvlastníckom 3/20 podiele žiadateľa t.j. v jeho podiele 72,45 m 2
v spoločnej výmere 1409,11 m 2 vo vlastníctve p. Ing. Milana Komáriomiho, bez finančného
vyrovnania

Zámena uvedených nehnuteľností – pozemkov, sa uskutočňuje v súlade s § 9a, ods. 8.,písm. e)
zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb.o majetku obcí, s
prihliadnutím na osobitný zreteľ, a to ten, že predmetné pozemky sú vo vlastníctve Ing. Milana
Komáromiho , ktorý tieto pozemky nevyužíva a tieto sú súčasťou miestneho futbalového ihriska.
Zamieňaná časť obecného pozemku je v bezprostrednej blízkosti s pozemkami vo vlastníctve Ing.
Milana Komáromiho.

Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 340/2018 bolo schválené.

8. Návrh na vyradenie majetku
Predložil starosta obce.
Uznesenie 341/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
a, schvaľuje
-

návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného Majetku a OTE Obce Vinodol v úhrnnej
obstarávacej hodnote 4.549,71 €
a v členení: OTE v MŠ
658,46 €
OTE na OcÚ
2 519,68 €
DHM na OcÚ - 022
958,00 €
OTE v kuchyni
413,57 €

Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 341/2018 bolo schválené.
9. Zmena uznesenia k projektu „ Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol
Dňa 8.3.2018 na 20. riadnom zasadnutí OZ bolo predmetom zasadnutia schválenie žiadosti o NFP
z OP KŽP. Obecné zastupiteľstvo schválilo celkovú výšku projektu 190 473,33 a spolufinancovanie vo
výške 9 523,67 Eur. V čase schvaľovania nebolo ukončené verejné obstarávanie, stanovila sa len
predbežná hodnota jednotlivých zariadení, ktoré sú predmetom projektu.
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
Ruší

Uznesenie č. 342/2018

-

uznesenie č. 334/2018 z 20.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa
08.03.2018 v znení:

Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Prioritná os 1:
Udržateľné využívanie
environmentálnej infraštruktúry

prírodných

zdrojov

prostredníctvom

rozvoja

Špecifický cieľ 1.1.1:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Názov projektu:

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol

Celkové výdavky projektu v EUR:
Výška celkových oprávnených výdavkov v EUR:
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku v EUR:
Intenzita pomoci:
Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu v EUR:

190 473,33
190 473,33
180 949,66
95 %
9 523,67

Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 342/2018 bolo schválené.
Ďalej sa pristúpilo k schváleniu nového uznesenia.

Uznesenie č. 343/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
Schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia.
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Špecifický cieľ 1.1.1:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol
Celkové výdavky projektu :
Výška celkových oprávnených výdavkov:
Požadovaná výška NFP:

210 833,60 EUR
210 833,60 EUR
200 291,92 EUR

Intenzita pomoci:
Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu:

95 %
10 541,68 EUR

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
-

s predložením ŽoNFP na RO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce,
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 10 541,68 EUR
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
v prípade, že vzniknú v priebehu realizácie projektu.

Hlasovanie poslancov:
Za:6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 343/2017 bolo schválené.
10. Schválenie uznesenia k výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Starosta informoval o projekte :
Projekt „Telocvičňa“ – v rámci : V Ý Z V Y na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v
oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum vyhlásenia: 6.4.2018

Termín predloženia spracovanej žiadosti/projektu: 15.5.2018 do 14:00
Minimum: 15 000,- a maximum 150 000,- - len na kapitálové výdavky
Spolufinancovanie na každú časť minimálne 10% . Starosta navrhol po dohode s poslancami 20% kvôli
lepšiemu bodovaniu k žiadosti.
Je povinné predložiť výpis z uznesenia o schválení spolufinancovania.
Predmet projektu:
V rámci projektu sa uskutoční :
1)
rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne. V rámci rekonštrukcie
cvičebného priestoru sa opravia obklady a podlaha, ktoré sú v zlom stave a nadmerne sa
šmýka podlaha.
2)
Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej
plochy)
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

Uznesenie č. 344/2018

a) s ch v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018 pre projekt s názvom : „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Vinodol“,
b) s c h v a ľ u j e
financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Vinodol“ v celkovej sume
35 250,78€ so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 7 250,78 € a zabezpečí financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie poslancov:
Za:6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 334/2017 bolo schválené.
11.Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 ( presuny a viazané finančné prostriedky - ÚPSVaR, škola)
Predložil starosta obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky

Uznesenie č. 345/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

berie na vedomie
-

úpravu rozpočtu RO č.3/2018, povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené
prekročenie a viazanie výdavkov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3/2018 – starosta obce
Úprava rozpočtu v BP a BV
Kód
zdroja

Anal.členenie

Názov

Schválený
rozpočet
2018

111
111
111

312 001-05
312 001
312 001

PRÍJMY BR
Dot. Na soc.dávky
Dot. na stravu HN
Dot. na školské potreby
SPOLU:

0,0,0,0,-

111
111
111

10 700 642 014
10 700 637 014
10 700 633 006

VÝDAVKY BR:
Soc.dávky
HN – strava ZŠ a MŠ
HN – školské potreby
SPOLU:

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
1AC1
1AC2
41
1AC1
1AC2
41

01 110 623 000
09 500 623 000
01 110 632 005
09 500 632 005
01 110 633 010
09 500 633 010
01 110 637 001
09 500 637 001
01 110 637 014
09 500 637 015
01 110 637 016
09 500 637 016
04 120 621 000
04 120 621 000
04 120 621 000
04 120 623 000
04 120 623 000
04 120 623 000

PRESUNY V BV
VZP Dôvera OcU
VZP Dôvera MOPS
Telekom. Služby OcU
Telekom.služby MOPS
Prac.obleč. OcU
Prac.obleč. MOPS
Školenia, kurzy OcU
Školenia, kurzy MOPS
Stravovanie OcU
Stravovanie MOPS
Sociálny fond OcU
Sociálny fond MOPS
VšZP –AČ ŠR
VšZP – AČ ESF
VšZP – AČ OcU
VZP Dôvera –AČ ŠR
VZP Dôvera – AČ ESF
VZP Dôvera– AČ OcU
SPOLU:

Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.345/2018 bolo schválené.
12. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (presuny OcZ)

Úpravený
rozpočet
2018

Zmeny
rozpočtu
2018

Rozpočet
po zmene
2018

16 272,22
594,0,16 866,22

+ 7 834,73
+ 303,92
+ 182,60
+ 8 321,25

24 106,95
897,92
182,60
25 187,47

0,0,0,0,-

16 272,22
594,0,16 866,22

+ 7 834,73
+ 303,92
+ 182,60
+ 8 321,25

24 106,95
897,92
182,60
25 187,47

1.850,0,2.300,0,1.000,0,2.000,0,1.300,0,1.100,0,250,1.200,300,0,0,0,11.300,-

1850,0,2.300,0,1.000,0,2.000,0,1.300,0,1.100,0,250,1.200,300,0,0,0,11.300,-

-70,+ 70,- 30,+ 30,- 50,+ 50,-50,+ 50,-100,+ 100,- 100,+ 100,-250,-1.200,- 300,+250,+ 1.200,+ 300,0,-

1780,70,2.270,30,950,50,1.950,50,1.200,100,1.000,100,0,0,0,250,1.200,300,11.300,-

Predložil starosta obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 346/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Príjmy a výdavky Rozpočtu:
Kód
zdroja

Anal.členenie

Názov

Schválený
rozpočet
2018

1AC1
1AC2
111
111
111

312 001-06
312 001-07
312 012
312 012
312 012

PRÍJMYBR
UPSvaR – AČ 2017 ŠR
UPSVaR–AČ 2017 ESF
Dotácia na Matriku
Dotácia na register adr.
DPZ – dotácia Hasičom
SPOLU:

111
111
111

01 110 633 006
01 330 633 006
03 200 600

VˇYDAVKY BR
Všeob.mater. reg.adr.
Všeobec.mater. -matri
PO – bežné výdvky
SPOLU:

46

09112 713 004

VÝDAVKY KR ZŠ
Nákup prevádzkových
strojov, prístr. - kosačky
SPOLU:

Úpravený
Zmeny
rozpočet rozpočtu 2018
2018

Rozpočet po
zmene 2018

0,0,1.950,0,0,1.950,-

0,0,1.950,0,0,1.950,-

+ 630,94
+ 3.575,38
+ 10,30
+ 45,20
3.000,00
+ 7.261,82

630,94
3.575,38
1.960,30
45,20
3.000,00
7.211,82

0,170,0,170,-

0,170,0,170,-

+ 45,20
+ 10,30
3.000,00
+ 3.055,50

45,20
180,30
3.000,00
3.225,50

0,-

0,-

+ 3.550,00

3.550,00

0,-

0,-

+ 3.550,00

3.550,00

Hlasovanie poslancov:
Za:6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 346/2018 bolo schválené.
13. Schválenie uznesenia na podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu
Predložil starosta obce. Je to výzva ohľadom elektromobilu pre obec.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 347/2018

s ch v a ľ u j e
predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu k výzve „Rozšírenie špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“.
Oblasť J: ELEKTROMOBILITA
Názov projektu: Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok v obci Vinodol
Celkové výdavky projektu :

35 000,00 EUR

Požadovaná výška dotácie:

30 000,00 EUR

Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu:

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í

5 000,00 EUR

:

-

s predložením ŽoNFP na RO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce,
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
v prípade, že vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Hlasovanie poslancov:
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 347/2018 bolo schválené.
14. Rôzne
Starosta obce informoval o:
-

výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach
a komunitnej úrovni. V rámci tejto výzvy je možné predložiť projektový zámer do 11.6.2018,
pokiaľ sa nepredloží tak potom sa nemôžeme podať žiadosť o NFP. Výška nie je stanovená
a spolufinancovanie je 5%

-

žiadosti o protipovodňový vozík pre DHZ a odpovedi ministerstva o akceptácii
žiadosti.
žiadosti o spolupráci s poľnohospodármi o nevyužitie ponuky od farmy vo V.Cetíne ,
ohľadom aplikácie hnojovice hadicovým aplikátorom. List sme poslali p. Grunerovi, fi.
Agrovinol a p. Barthovi. Starosta sa vyjadril, že sme boli zavedený do omylu, lebo sa
malo podľa dohovoru jednať o zaorávanie hnojovice a nie o aplikovanie na povrch.

-

Na tento problém bola na základe sťažností od našich občanov starostovia okolitých obcí
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá zisťovala znečistenie vôd. Boli tam prítomní
aj občania p. Hlinka a Ing. Šulík., ktorí privolali aj políciu. Slovenská inšpekcia životného
prostredia sa vyjadrila, že nebolo zistené v čase riešenia vypúšťanie odpadových vôd, ani
nedovolené zaobchádzanie s odpadovými vodami, ktoré by spôsobilo mimoriadne zhoršenie
vôd. Táto záležitosť bola postúpená Odboru integrovanej prevencie a ochrany znečistenia.
p. Šulíková sa pýtala, kedy prišlo k zmene zámeru dotknutých obcí, keď pri schvaľovaní obec
Vinodol nebola dotknutá obec. A tiež sa pýtala, prečo Slovenská inšpekcia životného
prostredia neinformovala obec Vinodol o zmene záverečného stanoviska. Ďalej uviedla, že na
tie isté pozemky sa nemôže aplikovať hnojovica. Menovaná má fotky, kde je viditeľné, že dva
krát po sebe vypúšťali hnojovicu na to isté miesto. O pár rokov bude znečistená pitná voda.
Starosta ohľadom dvojnásobnej aplikácie hnojovice uviedol, že toto bude predmetom
najbližšieho stretnutia s vedením farmy a tú aplikáciu určite niekto povoľuje. Starosta
ohľadom dotknutej obce vysvetlil, že od nastúpenia do funkcie má veľa korešpondencie, kde
obec namietala na Ministerstvo životného prostredia, na inšpekciu životného prostredia, že
nie sme dotknutou obcou. Všetci mu odpovedali, že je neskoro, mali sme namietať skôr.
Ing. Kozár uviedol, že treba spísať požiadavky a stretnúť sa s predstaviteľmi firmy.
p. Hlinka sa vyjadril, že zisťoval kto je zodpovedný a volal aj do Nitry aj do Bratislavy
a odpovede sa nedočkal. Pri spomínanom incidente prišiel agronóm p. Grúnera a vysmieval
sa, že on nič necíti!
p. Špánik odišiel 19.15 hod.
Ďalej starosta informoval o :
- žiadosti na NSK ohľadom rekonštrukcie cesty III.triedy
-

žiadosti o dotáciu na opravu pomníka padlých I. a II.sv. vojny na H. Vinodole na MINV
SR
ďalšom postupe ohľadom Slovenských štrkopieskov

Dňa 17.februára prišlo súhlasné vyjadrenie Z OÚ odbor opravných prostriedkov k možnému
budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Potom obec
podala žiadosť o preskúmanie návrhu ÚP obce Vinodol, zmeny a doplnky č.1, podľa §25
ods.1 zákona č.50/1976 z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Dňa 17.04.2018
nám bolo doručené súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ÚP obce Vinodol, zmeny
a doplnky č.1.

Teraz bude potrebné spracovať návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Vinodol- zmeny a doplnky č.1, ktoré bude pripravené do najbližšieho zasadnutia OcZ.

-

Stavaní mája 30.04.2018 o 18:00hod.
Letnom festivale dňa 03.08.2018

p. Šulík sa pýtal ohľadom obytnej zóny Vinodol-východ aké to má plusy a mínusy pre
občanov a ďalej uviedol, že ochranná zóna od farmy by mala byť 1,5 km a táto nie je splnená.
Starosta uviedol, že si takúto ochrannú zónu nepamätá, ale určite sa na to pozrie.
p. Blažej Hlinka sa pýtal na štrkopiesky a ohľadom trasovania.
Starosta odpovedal, že firma má naplánované dve trasy a tie nepôjdu cez Vinodol. A to je aj
zachytené v platnej zmluve o spolupráci medzi obcou a fi. Slovenské štrkopiesky.
p. Blažej Hlinka sa pýtal ohľadom telocvične, že prečo obec bude doplácať 20 %, keď všade sa
dopláca len 5 %.
Starosta odpovedal, že na tento projekt je minimálna spoluúčasť 10 % a čím bude vyššia, tým
je väčšia šanca na získanie dotácie, lebo dostaneme pri hodnotení viacej bodov.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom, občanom za účasť na tomto zasadnutí OcZ a tým
ukončil 21. riadne zasadnutie OcZ.
21. riadne zasadnutie OcZ bolo ukončené o 19.35 hod.
Peter Straňák
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Jozef Kozár
p. Monika Matušicová
Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová

