Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 30.11.2018

Prítomní: Ing. Peter Havík, Bc. Tomáš Bartha, Františka Melišková, Juraj Podhorský,
Monika Matušicová, Marek Melišek, Peter Podhorský, Ing. Magdaléna
Škadrová.
Neprítomný: Ing. Jozef Kozár -ospravedlnený
Peter Straňák – starosta obce
Ing. Anton Zaťko – ospravedlnený
Danka Špániková - podpredseda miestnej volebnej komisie
Mgr. Mária Svečulová – zapisovateľka
Občania obce Vinodol
Začiatok ustanovujúceho zasadnutia o 18.00 hod.
Miesto ustanovujúceho zasadnutia Kultúrny dom Vinodol.

1. Otvorenie
a.) Ustanovujúce zasadnutie OcZ bolo zahájené štátnou hymnou Slovenskej republiky.
b.) Po zaznení hymny starosta obce privítal všetkých prítomných a ospravedlnil Ing. Antona
Zaťka a Ing. Jozefa Kozára.

c.) Starosta obce určil zapisovateľku: Mgr. Máriu Svečulovú a za overovateľov zápisnice p. Petra
Podhorského a Ing. Magdalénu Škadrovú.

d.) Ospravedlnil predsedníčku MVK p.Patúcovú a vyzval podpredsedníčku miestnej volebnej
komisie p. Danku Špánikovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce.

e.) Novozvolený starosta Peter Straňák zložil sľub prečítaním a potvrdil svojim podpisom. P.
Danka Špániková mu odovzdala poverenie a zapisovateľka insignie.

f.) Novozvolený starosta Peter Straňák verejne prečítal sľub poslanca OcZ a požiadal poslancov,
aby svojim podpisov a slovom SĽUBUJEM verejne potvrdili zloženie sľubu a zároveň požiadal
poslancov, aby spolu so sľubom podpísali aj čestné vyhlásenie, že nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou poslanca OcZ. Poslancov vyzýval na potvrdenie sľubu podpisom,
v abecednom poradí.

g.) V príhovore novozvolený starosta obce privítal všetkých prítomných a poďakoval im, že mu
prejavili dôveru vo voľbách.

2. Schválenie programu zasadnutia
Program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na internetovej stránke obce Vinodol
a taktiež bol doručený novozvoleným poslancom.

Starosta skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné podľa
§ 12 ods. 7 Zákona o obecnom zriadení.
Program ustanovujúceho zasadnutia OcZ znie po úprave nasledovne:
1. Úvodné náležitosti
a)
b)
c)

Otvorenie (štátna hymna Slovenskej republiky)
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) Príhovor novozvoleného starostu obce
f) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie
4. Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy
o zistených výsledkoch
5. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu obecného
zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Poverenie poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2018, 2019
9. Záver
Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
A. s c h v a ľ u j e
- program ustanovujúceho zasadnutia, tak ako bol predložený.
Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2018 bolo schválené.
3.
Voľba návrhovej, mandátovej komisie a volebnej komisie
V zmysle rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole určuje návrhovú, mandátovú a volebnú komisiu.

Návrhová komisia má za úlohu sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
zastupiteľstva.
Starosta navrhol, aby členmi komisie boli poslanci:
Predseda: Peter Podhorský
Člen: Ing. Peter Havlík
Člen: p. Marek Melišek
Uznesenie č.2/2018
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.
Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2018 bolo schválené.

Starosta navrhol, aby členmi mandátovej komisie boli poslanci:
Predseda: p. Juraj Podhorský
Člen: Bc. Tomáš Bartha
Člen: p. Monika Matušicová
Úlohou mandátovej komisie je počas volebného obdobia 2018-2022:
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
Zároveň mandátová komisia bude plniť aj úlohu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmava predložené oznámenie starostu obce
o majetkových pomeroch.

Uznesenie č.3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
A. v o l í

.

mandátovú komisiu na volebné obdobie 2018-2022 v zložení:
Predseda: p. Juraj Podhorský
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.

Hlasovanie poslancov :
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2018 bolo schválené.

Volebná komisia má za úlohu dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania
sčítanie hlasov a podať OcZ správu o výsledku volieb, na volebné obdobie 2018-2022

Starosta dal návrh, aby členmi komisie boli poslanci:
predseda: Ing. Magdaléna Škadrová
člen: Ing. Peter Havlík
člen: p. Františka Melišková
Uznesenie č.4/2018
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
- dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať
obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb, v priebehu volebného obdobia 20182022.
Hlasovanie poslancov :
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2018 bolo schválené.
Starosta obce vyhlásil 5 minutovú prestávku a zároveň požiadal mandátovú komisiu, aby počas
prestávky overila doklady o zložení sľubu novozvolených poslancov a starostu obce a čestné
vyhlásenia a následne podá správu o výsledkoch zastupiteľstvu.
Prestávka bola od 18.24 hod do 18.29 hod.

4. Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy o zistených
výsledkoch

Starosta obce vyzval mandátovú komisiu, aby podala správu o výsledku svojich zistení.
Predseda mandátovej komisie p. Juraj Podhorský prečítal správu mandátovej komisie v tomto
znení:
Mandátová komisia obecného zastupiteľstva preskúmala doklady predloženého sľubu
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov a konštatuje, že všetci vlastnoručne
potvrdili zloženie sľubu bez výhrad.
Mandátová komisia obecného zastupiteľstva konštatuje, že novozvolený starosta obce
Vinodol predložil vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o tom, že nevykonáva funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Vinodol predložili vlastnoručne podpísané
čestné vyhlásenia, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca.

Uznesenie č.5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
berie na vedomie
- overenie zloženia sľubu a správu mandátovej komisie o zistených výsledkoch.
Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti:0

Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2018 bolo schválené.
Starosta obce vyzval návrhovú komisiu aby prečítala uznesenie o platnosti volieb.
Uznesenie č.6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
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.
Uznesenie č. 6/2018 bolo schválené.
5. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu obecného
zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov
1. Finančná a kultúrna komisia:


prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim
stanovisko,
 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
 ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole
Starosta dal návrh, aby členmi tejto komisie boli:
-

predseda: Ing. Magdaléna Škadrová
tajomník: Silvia Ďuranová
členovia: Monika Matušicová, Jarmila Vrtáková, Mgr. Mária Melišková

2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy:
 prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim
stanovisko,
 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnou
legislatívou,






posudzuje projekty pre čerpanie fondov z Európskej únie, grantov a podporných programov
ministerstiev,
vypracováva stanoviská a odporúča riešenia k žiadostiam a sťažnostiam občanov, poslancov
obecného zastupiteľstva a iných fyzických alebo právnických subjektov,
zúčastňuje sa tvaromiestnych obhliadok, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh.
ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole

Starosta dal návrh, aby členmi tejto komisie boli:
- predseda: p. Peter Podhorský
- tajomník: Ing. Zuzana Plšková
- členovia: Ing. Peter Havlík, Ing. Jozef Kozár
3.Komisia na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovanie
sťažností:


prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim
stanovisko,
 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole
Starosta dal návrh, aby členmi tejto komisie boli:
- predseda: Juraj Podhorský
- tajomník: Mgr. Mária Svečulová
- členovia: Bc. Tomáš Bartha, Vladimír Špánik, Peter Virág, Beňadik Melišek

Poslanci nemali žiadny iný návrh.
Uznesenie č.7/2018
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
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

Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2018 bolo schválené
6. Poverenie poslanca zastupovaním starostu
Za zástupcu starostu obce na roky 2018-2022 starosta obce poveril p. Petra Podhorského, z toho
dôvodu, že túto funkciu nadštandardne vykonával v predchádzajúcom volebnom období .
p. Peter Podhorský túto funkciu prijal.
Uznesenie č.8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole
berie na vedomie
- informáciu starostu obce o poverení poslanca Petra Podhorského za zástupcu starostu obce.

Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2018 bolo schválené.
p. Peter Podhorský sa vzdal práva na odmenu poslanca obecného zastupiteľstva.

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
V súlade §12 Zákona č. 369/1990 zbierky o obecnom zriadení neskorších predpisov je potrebne
ustanoviť poslanca povereného zvolávaním zasadnutí OcZ a osobitných zákonom stanovených
prípadoch a to:


§12 ods.2, prvá veta znie - Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva , zvolá ho
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Starosta navrhol, aby bola poslankyňou poverenou zvolávať zastupiteľstvo Ing. Magdaléna Škadrová.
Prítomní poslanci nemali žiadny iný návrh.

Uznesenie č.9/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

Poveruje
- 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
Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2018 bolo schválené

8. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2018,
2019
Starosta dal návrh, ktorý spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a to je spravidla vo štvrtok o 18:00
hod. a v uvedených dňoch.
1.
2.
3.
4.
5.

Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 07.12.2018 o 18.00 hod. - piatok
Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 07.03.2019 o 18.00 hod. - štvrtok
Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 06.06.2019 o 18.00 hod. - štvrtok
Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 05.09.2019 o 18.00 hod. - štvrtok
Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 05.12.2019 o 18.00 hod. - štvrtok

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia OcZ.
Miestom zasadnutia ja zasadacia miestnosť na Obecnom úrade vo Vinodole.

Uznesenie č.10/2018

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

Schvaľuje
- Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2018, 2019

Hlasovanie poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2018 bolo schválené.

9. Záver
Starosta poďakoval poslancom OcZ, podpredsedníčke volebnej komisie a všetkým prítomným za
účasť na tomto ustanovujúcom zasadnutí OcZ.
Na záver pozval všetkých na predvianočnú kapustnicu a neformálne stretnutie so starostom
a s novými poslancami OcZ.
Ustanovujúce zasadnutie bolo ukončené o 18.47 hod.

Peter Straňák
starosta obce
Overovatelia:
p. Peter Podhorský
Ing. Magdaléna Škadrová

Zapisovateľka: Mgr. Mária Svečulová

