
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

z 23. riadneho zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 13.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní :  
Peter Straňák, starosta obce 
Poslanci: Timotej Krajmer, Peter Podhorský, Monika Matušicová,   Vladimír Špánik, Ing. Jozef Kozár,  
Marek Melišek,  PhDr. Miriam Hlinková PhD.,  Peter Baráth 
Neprítomní: Ing. Magdaléna Škadrová - ospravedlnená 
 
Ďalší prítomní: Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce Vinodol 
                            Silvia Ďuranová - ekonómka 
                            Mgr. Mária Svečulová – zapisovateľka   
                            Ing. Zuzana Plšková - referentka                                                
                            Verejnosť 
 
 
Začiatok 23. riadneho zasadnutia o 18.00 hod. 
Miesto 23. 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 8 a OcZ je uznášania schopné. 
Ing. Šulík predložil poslancom vyjadrenie OU odbor životného prostredia ohľadom IBV Vinodol-
východ. 
 
 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  
 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová 
Overovatelia zápisnice:  p. Peter Podhorský, p.Timotej Krajmer 
Návrhová komisia:  p. Vladimír Špánik – predseda, Ing. Jozef Kozár – člen, p. Monika Matušicová 
– člen 
 
 

Uznesenie č. 371 /2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    

A. V o l í 

-  overovateľov zápisnice 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 

dňa 13.09.2018 v zložení  p. Peter Podhorský, p. Timotej Krajmer 

Hlasovanie poslancov: 

Za:8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 371/2018 bolo schválené. 

 

 

 

 



Uznesenie č.372/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

       A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:  p. Vladimír Špánik – predseda 

                                                       Ing. Jozef Kozár - člen 

                                                       p. Monika Matušicová- 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:8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 372/2018 bolo schválené. 

 

3./ Schválenie programu 23.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. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 23.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 22.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie zmluvy o spolupráci medzi obcou Vinodol a vlastníkmi pozemkov pod IBV Vinodol - 

východ 

7. Schválenie monitorovacej správy  k 30.06.2018 

8. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 

9. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018  (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..)  

10. Správa o výsledku vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

11. Schválenie uznesenia k žiadosti o NFP s názvom „Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol“ 

12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol 

13. Schválenie uznesenia k žiadosti o NFP s názvom „WIFI pre Teba v obci Vinodol" 

14. Rôzne – diskusia 



15. Záver 

 

Uznesenie č.373/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

S c h v a ľ u j e  

-  program 23.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:8 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 373/2018 bolo schválené. 

 

 

4. Kontrola uznesení z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole 

Starosta obce uviedol, že uznesenia boli splnené.  
 
 

Uznesenie č. 374/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

Berie na  vedomie 

- kontrolu plnenia uznesení z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 

14.06.2018 

 
Hlasovanie poslancov:  
Za:7 
Proti: 0 
 Zdržal sa: 1 (PhDr. Hlinková PhD.) 
Uznesenie č. 374/2018 bolo schválené. 
 
 
 
5. Interpelácie poslancov 

p. Špánik mal interpeláciu na referentku stavebných vecí. Pýtal sa, či má vedomosť o 
oceľovej  konštrukcii , ktorá  je zabudovaná na jednej zo záhrad  pri vyústení križovatky Hlavná ulica a 
ulica Telepy  

Ing. Plšková odpovedala, že do dnešného dňa nebolo podané žiadne stavebné ohlásenie.  

 
 



6.Schválenie zmluvy o spolupráci medzi obcou Vinodol a vlastníkmi pozemkov pod IBV Vinodol-

východ 

 

Predložil starosta obce a skonštatoval, že na základe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ, 
sa spojil s majiteľmi dotknutých pozemkov a dal, im pripraviť zmluvu o spolupráci. Táto bola 
prejednaná na pracovnej porade poslancov, následne zmenená a doplnená s pripomienkami od 
poslancov 
Pripomienky: 

p. Špánik mal pripomienku ohľadom zmluvy o spolupráci, nepáči sa mu formulácia „zaväzuje  obecné 

zastupiteľstvo odsúhlasiť“ 

Hlavný kontrolór sa vyjadril, že by bola vhodná formulácia prerokuje a nie schvaľuje.  

Ing. Šulík predložil poslancom záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia.  

P. Blažej Hlinka sa pýtal, či za 1000 € ročne sa bude podpisovať zmluva, ktorá bude nevypovedateľná 

a nevýhodná pre obec ohľadom zmluvných pokút. 

Potom následne starosta  vysvetlil celý zákonný postup až po odsúhlasenie zmien a doplnkov 

územného plánu (ÚP) 

Starosta vysvetlil čo spadá do pokút na základe zmluvy, že to nie sú dotácie, ktoré budú financovať 

združeniam uvedeným v zmluve. Jedná sa o financie priamo spojené so zmenami a doplnkami ÚP 

obce Vinodol  . 

 p. Ján Hlinka sa pýtal, prečo sa nestavia medzi p. Barthom a p. Gerhátom, alebo na tzv. „cifrovej 

ceste“ a prečo sa rozširuje výstavba smerom na starú horu. 

P. starosta odpovedal, že rozdiel je v tom, že v tomto prípade sa jedná o súkromné pozemky a nie 

obecné. Ďalej uviedol, že čo sa týka obecných pozemkov na Novohorskej ulici momentálne je podaná  

žiadosť a prebieha proces  územného rozhodnutia. 

Zmluva o spolupráci je prvým krokom k začatiu riešenia a podpory zámeru vlastných pozemkov. 

 
 

Uznesenie č.375/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  
 
a.) prerokovalo 

Návrh zmluvy o spolupráci medzi obcou Vinodol a vlastníkmi pozemkov pod IBV Vinodol - východ 

b.) schvaľuje/ neschvaľuje zmluvu o spolupráci medzi obcou Vinodol a vlastníkmi pozemkov pod IBV 

Vinodol – východ 

 
Hlasovanie poslancov: 

Za:3 (Ing. Kozár, p. Monika Matušicová, p. Špánik) 

Proti: 1 (p. Timotej Krajmer) 

Zdržal sa: 4 (p. Peter Baráth, PhDr. Miriam Hlinková PhD., p. Marek Melišk, p. Peter Podhorský) 

Uznesenie č. 375/2018 nebolo schválené. 
 

 7 . Schválenie monitorovacej správy k 30.06.2018  



Predložil starosta obce. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 376/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  

a)  prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Vinodol 

k 30.6.2018 

 

a) k o n š t a t u j e,  že Obec Vinodol 

 Splnila príjmy vo výške 724 813,71 €, čo je 45,72 % z celkového rozpočtu 

 A výdavky čerpala spolu vo výške 656 048,17 €, čo je 42,52 % z celkového rozpočtu 

 

b) s c h v a ľ u j e   predloženú monitorovaciu správu 

 

 
 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 376/2018 bolo schválené. 
 
 
 
8. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 
 
Predložil starosta obce.  
 

 
Uznesenie 377/2018 

Berie na vedomie  
 

- čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 377/2018 bolo schválené. 
 
 
 
 
 



9. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 (presuny starostu a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, 

škola) 

Predložil starosta obce 

Uznesenie č. 378/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

 

 Berie na vedomie  

- úpravu rozpočtu RO č.7/2018, 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.7/2018 – starosta obce 

 

Úprava rozpočtu v BP a BV a KP a KV 

 
Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2018 

Úpravený 
rozpočet 
2018 

Zmeny 
rozpočtu 

2018 

Rozpočet 
po zmene 

2018 
 

  PRÍJMY  BR     

111 312 001-05 Dot. Na soc.dávky 0,- 40 106,09 + 16 731,69 56 837,78 

111 312 012- Dotácia na učebnice 0,- 0,00 83,00 83,00 

111 312 012- Dotácia na Matriku 1 950,- 1960,30 + 59,62 2 019,92 

  SPOLU: 1 950,- 42 066,39 + 16 874,31 58 940,70 

       

  PRÍJMY KR     

71 321 000 PONTIS – kotol do MŠ 0,- 0,00 + 2 000,00 2 000,00 

  SPOLU: 0,- 0,00 + 2 000,00 2 000,00 

       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,- 40 106,09 + 16 731,69 56 837,78 

111 01 330 633 006 Matrika – všeobec.mat. 170,- 180,30 + 59,62 239,92 

  SPOLU: 0,- 40 286,39 + 16 791,31 57 077,70 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ:     

111  09 121 Učebnice 0,- 0,00 + 83,00 83,00 

  SPOLU: 0,- 0,00 + 83,00 83,00 

  VÝDAVKY KR     

71 09 111 713 004 MŠ – kotol PONTIS 0,- 0,00 + 2 000,00 2 000,00 

46 04 510 717 001 Odvodnenie úzkej ulice 70 000,- 56 000,00 -1 000,00 55 000,00 

46 09 111 713 004-10 MŠ – kotol vlastné pros. 0,00 0,00 + 1 000,00 1 000,00 

  SPOLU: 70 000,- 56 000,00 + 2 000,00 58 000,00 

       



 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (PhDr. Miriam Hlinková PhD., p. Marek Melišek) 
Uznesenie č. 378/2018 bolo schválené. 
 

10. Správa o výsledku vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce Vinodol 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Uznesenie č. 379/2018 

B e r i e   n a   v e d o m i e  

- správu o výsledku vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce  
 

Hlasovanie poslancov: 

Za:6 

Proti:0 

Zdržal sa: 2 (p. Marek Melišek, PhDr. Miriam Hlinková PhD.) 
Uznesenie č. 379/2018 bolo schválené. 
 
11.Schválenie uznesenie k žiadosti o NFP s názvom „Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol“  

Predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 380/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e     

 

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácii projektu 
„Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom obce a platným programom rozvoja obce.  
 
Operačný program: Operačný  program Integrovaného regionálneho operačného programu. 
 
Prioritná os :  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
 
Špecifický cieľ :  2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia 

výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení 
z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni 

 



Kód výzvy:        IROP-PO2-SC211-2018-27 
 
 
Cieľ projektu:  Výstavba zariadenia  pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom 
a zároveň zriadenie terénnej opatrovateľskej služby. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    : 

- s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácii projektu  
„Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom obce a platným programom rozvoja obce 

- so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
- so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške   35 404,01 €, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
- so zabezpečením  financovania prípadných 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: 2 (p. Marek Melišek, PhDr. Miriam Hlinková PhD.) 

Uznesenie č.380/2018 bolo schválené. 
 
 
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 
Predložil starosta obce.  Ďalej uviedol, že mandát HK končí 17.12.2018. 

p. Špánik navrhol, aby bol zvýšený úväzok na 0,30 pracovného času. 

 
Uznesenie č. 381/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo  
schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol a ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Vinodol a náležitosti 
prihlášky.  
 
1. U r č u j e:  
Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Vinodol na 0,25 úväzku pracovného času.  
2. V y h l a s u j e:  
Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 07.12.2018, to je v piatok o 18:00 hod. v zasadačke 
Obecného úradu vo Vinodole 
3. S c h v a ľ u j e :  
Kvalifikačné predpoklady:  
1. Úplné stredné vzdelanie s maturitou  
2. Ďalšie predpoklady ktoré sú výhodou:  

 Najmenej 5 ročná prax v oblasti verejnej, štátnej správy, resp. v kontrolnej činnosti  



 Prax v oblasti ekonomiky minimálne  

 Ovládanie PC – Word, Excel, Internet, Outlook Express  

 Znalosť zákona o obecnom zriadení, o účtovníctve, o majetku obcí a súvislosti s inými  
             právnymi predpismi  

 Užívateľské ovládanie počítača  

 Občianska a morálna bezúhonnosť  
 
4. S c h v a ľ u j e:  
Náležitosti prihlášky pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Vinodol  

 Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  

 Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)  

 Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní 
vzdelávacích programov a kurzov  

 Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve,  

 Informáciu o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť.  

 
Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Vinodol musia prihlášku doručiť poštou alebo osobne 
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Vinodol, 
Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol, najneskôr do 23.11.2018 do 12.00 hod.  
5. S c h v a ľ u j e:  
Spôsob voľby Hlavného kontrolóra obce Vinodol  
1. Voľby Hlavného kontrolóra sa konajú tajným hlasovaním, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo 
Vinodole dňa 07.12.2018.  

2. Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole z poslancov trojčlennú volebnú 
komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z 
voľby.  

3. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami 
obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.  

4. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom pri 
vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.  

5. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení 
podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena, akademického 
titulu a povolania. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Vinodol.  

6. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať 
môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.  

7. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je  
a) na predpísanom tlačive  

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta  
8. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená 
sa neprihliada.  

9. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 
Obecného zastupiteľstva vo Vinodole (t.j. 5). Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 
zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom 
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  



10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  

 počet prítomných poslancov  

 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov  

 počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov  

 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  

 výsledok voľby, resp. II. kolo voľby  

 meno zvoleného hlavného kontrolóra  

11. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu,   na 
úväzok schválený Obecným zastupiteľstvo vo Vinodole najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia 
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 

Za:5 ( p. Marek Melišek, p. Peter Baráth, p. Monika Matušicová, p. Peter Podhorský, Ing. Jozef Kozár) 

Proti:2 (p. Vladimír Špánik, p. Timotej Krajmer) 

Zdržal sa: 1 ( PhDr. Miriam Hlinková) 

Uznesenie č. 381/2018 bolo schválené. 
Hlasovanie na návrh p. Špánika, nebolo potrebné z dôvodu , že prvý návrh bol schválený.  
 
 
13. Schválenie uznesenia k žiadosti o NFP s názvom „WIFI pre Teba v obci Vinodol“ 

Predložil starosta obce. 
Poslanci mali návrh, aby táto wifi bola v kultúrnom dome, v čakárni u doktora a pred kultúrnym 
domom, alebo chodba obecného úradu.  
 

Uznesenie č. 382/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole po prerokovaní  
 

s ch v a ľ u j e     

 

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácii projektu „WIFI pre 
Teba v obci Vinodol“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 
programom rozvoja obce.  
 
Operačný program: Operačný  program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 
Prioritná os :  7-Informačná spoločnosť 
 
Špecifický cieľ :   7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN 
 
Kód výzvy:        OPII-2018/7/1-DOP  
 
Cieľ projektu:  Pokrytie obce širokopásmovým internetom  



 
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    : 

 

- s predložením predloženie  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácii 
projektu  „„WIFI pre Teba v obci Vinodol“ 

- so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
- so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  750,00 €, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
- so zabezpečením  financovania prípadných 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:8 

Proti:0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 382/2018 bolo schválené. 
 

 

14. Rôzne 

Starosta obce uviedol, že sa zúčastnil  kontaktného stretnutia so starostom Noveho 

Vinodolského v Chorvátsku. Predbežne sa dohodli na vzájomnej družbe v oblasti kultúry 

a športu. 

Poslanci: PhDr. Hlinková PhD. sa pýtala starostu, prečo sa v hornom parku sa zastavili práce 

a kedy sa dokončia tieto úpravy. 

Starosta odpovedal, že práce budú pokračovať, nakoľko momentálne nie sú ľudia, boli 

dovolenky a PN. Treba ešte dosadiť trávu a vysadiť stromy. Práve prebiehajú aj svojpomocné 

práce na detskom ihrisku v Dolnom Vinodole. 

p. Peter Baráth sa pýtal ohľadom prekládky zastávky v Hornom Vinodole.  

Pán starosta odpovedal, že po dohode s Arivou zastávky zostanú tam, kde boli.   

Verejnosť: 

Ing. Šulík sa pýtal, či sa plánuje na ulici Na výhone údržba tují a orechov. 

Starosta odpovedal, že tak ako každý rok aj tento rok sa bude robiť údržba týchto stromov. 

 

 



 

15.Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom, občanom za účasť na tomto zasadnutí OcZ, ale aj na 

tých predchádzajúcich. Poďakoval poslancom a hlavnému kontrolórovi za spoluprácu a tým ukončil 

23. riadne zasadnutie OcZ. 

 OcZ bolo ukončené o 19.25 hod. 

 

                                                                                                                           Peter Straňák, v.r. 

                                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia: 

p. Timotej Krajmer v.r. 

 

p. Peter Podhorský v.r. 

 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová v.r. 

 


