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Uznesenie č. 1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. s c h v a ľ u j e  

1. program ustanovujúceho zasadnutia, tak ako bol predložený. 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                                         Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                                       starosta obce  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č. 2/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. v o l í  

                            -  návrhovú komisiu v zložení  

Predseda: p. Peter Podhorský 

Člen: Ing. Peter Havlík 

Člen: p. Marek Melišek 

 

B. ukladá   návrhovej komisie 

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. 

 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                       Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                  starosta obce 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uznesenie č. 3/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

      A.  v o l í 

-mandátovú komisiu na volebné obdobie 2018-2022 v zložení: 

        Predseda: p. Juraj Podhorský 
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         Člen: Bc. Tomáš Bartha 

         Člen: p. Monika Matušicová 
 

B. u k l a d á   mandátovej komisii 

a.) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, 

b.) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca obecného 

zastupiteľstva, a to na základe predložených vlastnoručne podpísaných čestných 

vyhlásení 

c.) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva 

d.) plniť úlohu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a preskúmavať predložené oznámenie starostu obce  

o majetkových pomeroch 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                            Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                        starosta obce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č.4/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. v o l í 

volebnú komisiu na volebné obdobie 2018-2022 v zložení: 

predseda: Ing. Magdaléna Škadrová 

člen: Ing. Peter Havlík 

člen: p. Františka Melišková 

 

B. ukladá volebnej komisii 

a.) dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať 

obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb. 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                                Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                             starosta obce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č.5/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 4. Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy 

o zistených výsledkoch 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- overenie zloženia sľubu a správu mandátovej komisie o zistených výsledkoch. 

 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                             Peter Straňák, v.r. 

                                                                                                                                         starosta obce             
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

Uznesenie č. 6/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K bodu č. 1 Otvorenie 

A. berie na   vedomie 

1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

B. k o n š t a t u j e, ž e  

1. novozvolený starosta obce Peter Straňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

- Bartha  Tomáš, Bc. 

- Havlík Peter, Ing. 

- Matušicová Monika 

- Melišek Marek 

- Melišková Františka 

- Podhorský Juraj 

- Podhorský Peter 

- Škadrová Magdaléna, Ing. 

 

  

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                        Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                   starosta obce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č. 7/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

 

K bodu 5. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstvo vo Vinodole ako poradného orgánu obecného 

zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A.  z r i a ď u j e  

1. Finančnú a kultúrnu komisiu 

2. Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

3. Komisiu na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 

a vybavovanie sťažností 

B. u r č u j e 

náplň práce komisií podľa prílohy č.1 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo 

Vinodole. 

C. v o l í 

1. Predsedu finančnej a kultúrnej komisie: Ing. Magdaléna Škadrová 

Členov komisie: Silvia Ďuranová (tajomníčka),  Monika Matušicová, Jarmila Vrtáková, 

Mgr. Mária Melišková 

2. Predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy: p. 

Peter Podhorský 
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        Členov komisie: Ing. Zuzana Plšková (tajomníčka), Ing. Peter Havlík, Ing. Jozef Kozár  

3. Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 

a vybavovanie sťažností: Juraj Podhorský 

Členov komisie: Mgr. Mária Svečulová (tajomníčka), Bc. Tomáš Bartha, Peter Virág, 

Vladimír Špánik, Beňadik Melišek 

  

Vo Vinodole dňa 05.12.2018                                                                                                   Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                                      starosta obce 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        

Uznesenie č. 8/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

K bodu 6. Poverenie poslanca zastupovaní starostu 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- informáciu starostu obce o poverení  poslanca Petra Podhorského za zástupcu starostu obce. 

 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                                           Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                                       starosta obce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č. 9/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

P o v e r u j e  

- Poslankyňu Ing. Magdalénu Škadrovú zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                                          Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                                      starosta obce       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Uznesenie č. 10/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 30.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

S c h v a ľ u j e 

-  Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok  2018, 2019 

 

Vo Vinodole 05.12.2018                                                                                                           Peter Straňák, v.r. 
                                                                                                                                                       starosta obce       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          
 

 

 

 

 


