
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

z 5. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 05.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní:  Ing. Jozef Kozár, Ing. Peter Havík, Juraj Podhorský, Vladimír Špánik 

                  Peter Podhorský, Ing. Magdaléna Škadrová, Františka Melišková, Marek Melišek 

Neprítomní: Monika Matušicová (ospravedlnená), Peter Straňák, starosta obce(ospravedlnený)       

                 Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

                 Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

    Ing. Zuzana Plšková 

    Silvia Ďuranová 

                 Občania obce Vinodol 

Začiatok 5. riadneho zasadnutia OcZ o 18.00 hod. 

Miesto zasadnutia Obecný úrad Vinodol. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OcZ otvoril p. Peter Podhorský, zástupca starostu obce. Privítal všetkých prítomných, 
ospravedlnil starostu obce p. Petra Straňáka, ktorý bol neprítomný z dôvodu PN, je po operácií a 
hospitalizovaný v nemocnici. Zástupca starostu  obce konštatoval, že počet prítomných 
poslancov je 8 a OcZ je uznášania schopné. 
 
 

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

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 
         Overovatelia zápisnice p. Juraj Podhorský, p. Vladimír Špánik 

Návrhová komisia:  Ing. Jozef Kozár – predseda 
Ing. Magdaléna Škadrová – člen 
Ing. Peter Havlík - člen 

 
Uznesenie č. 86/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    

 

 vo l í 

-  overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 

dňa 05.012.2019 v zložení:  p. Juraj Podhorský, p. Vladimír Špánik 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.86/2019 bolo schválené. 

 



 

Uznesenie č. 87 /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

       A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Jozef Kozár – predseda 
                                                        Ing. Magdaléna Škadrová – člen 
                                                        Ing. Peter Havlík - 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. 87/2019 bolo schválené. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Zástupca starostu obce p. Peter Podhorský  informoval, že program rokovania bol vyvesený na 
úradnej tabuli, zverejnený na internetovej stránke obce Vinodol, vyhlásený rozhlasom  a taktiež bol 
doručený poslancom pozvánkou. Poslanci nemali žiadne pripomienky k programu. 

Program: 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení zo 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

7. Schválenie VZN č.2/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol a o 

rozvoze stravy odkázaným osobám. 

8. Schválenie VZN č.3/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Vinodol a 

ich dodatkov 

9. Schválenie VZN č.4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok so sídlom na území 

Obce Vinodol 



10. Správa o vykonanej kontrole HK 

11. Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020 

12. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ pre rok 2020 

13. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2019 

14. Žiadosť o odpredaj podielov z pozemkov vo vlastníctve obce 

15. Ponuka na odpredaj pozemku Oľga Černáková  

16. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie 

17. Rozpočtové opatrenie č.10 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

18. Rozpočtové opatrenie č.12  (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

19. Rozpočtové opatrenie č.13  (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

20. Rozpočtové opatrenie č.14  (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

21. Rozpočtové opatrenie č.15   (OcZ) 

22. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2020-2022 

23. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2020-2022 

24. Schválenie programového rozpočtu 2020 a informácia o programovom rozpočte na roky 

2021,2022 

25. Súhrnná informácia o vykonaných prácach a aktivitách obce a obecného úradu za rok 2019 

26. Rôzne – diskusia 

27. Záver 

 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. s c h v a ľ u j e  

- program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole tak, ako bol predložený 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.88/2019 bolo schválené. 

 

4.Kontrola uznesení zo 4. riadneho zasadnutia OcZ vo Vinodole 

 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. 

Uznesenie č. 89/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

B e r i e   na   v e d o m i e 



- kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 

05.09.2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 89/2019 bolo schválené. 

 

5. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode nemal žiaden z poslancov interpeláciu. 

 

 

6. Schválenie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že už dlhodobo počúvame 

z médií,  bolo to spomínané už aj na našich zastupiteľstvách a poradách poslancov, ďalej v obecných 

novinách, že budúci rok bude nutné radikálne zvýšiť poplatky za zber a zvoz komunálnych odpadov. 

Je to v dôsledku zvyšovania miezd a nákladov v zberných spoločnostiach a neustále sa zvyšujúci 

zákonný poplatok za skládkovanie, taktiež poplatky majiteľov skládok za uloženie odpadov. Už tento 

rok  obec dopláca nemalé finančné prostriedky, a je potrebné navýšiť rozpočet o 9000 €.  Čiže 

k zvýšeniu poplatku za KO na rok 2020 sa musí jednoznačne pristúpiť. Sumy ktoré sú uvedené 

v návrhu VZN č. 1/2019 nám a ostatným obciam vypočítali  a urobili podrobné podklady  zamestnanci 

PZO. Použili v nich prepočty množstva odpadov z minulých rokov. V lokalite Dolnej Nitry, kam patrí aj 

naša obec sme zo 7 obcí na tom najlepšie, čomu výrazne prispel zberný dvor. Starostovia týchto obci 

sa na stretnutí predbežne dohodli na spoločnej sume 27 €/osoba. Na pracovnej porade starostu 

s poslancami, sa poslanci dohodli na sume 27 €. Zmena VZN č. 1/2019 sa týka len § 25, kde sa jedná 

o sadzbu poplatku na jedného obyvateľa a podnikateľov v obci.  

p. Špánik sa spýtal, či boli k Návrhu VZN č. 1/2019 v zákonnej lehote doručené nejaké pripomienky od 

občanov.  Ing. Plšková odpovedala, že  neboli. 

K slovu sa z radov verejnosti  prihlásil p. B.H., predložil zástupcovi starostu, poslancom a občanom 

prítomným na zasadnutí OcZ  prepočet s údajmi získanými na obecnej stránke obce a z Vinodolských 

novín. Tento prepočet skomentoval a položil  mimo iného aj otázku, kam plynú všetky peniaze, ktoré 

platíme? 

p. Peter Podhorský odpovedal, že v poplatku 27 € je aj služba za zber a zvoz odpadu a takziež aj 

služba za zberný dvor a iné. Ročne  vynakladáme  vysoké finančné prostriedky na  drvenie bioodpadu, 

odvoz a uloženie podrveného bioodpadu do kompostárne ,  drvenie stavebného odpadu a pod. Tieto 

položky sa nezhodnocujú.  A preto suma 21 € podľa prepočtu p. B.H. by vystačila max. na zvoz 

komunálneho odpadu ale nie sú v nej zahrnuté sumy vynakladané na zberný dvor, ktorý je občanov 

prínosom. 



p.B.H. prečo veríme materiálom, ktoré nám vypočítalo PZO? 

p. Peter Podhorský zopakoval, že PZO urobilo prepočty podľa množstva odpadu z minulých rokov 

a na základe tejto sumy naša obec a okolité obce stanovili cenu za vývoz KO na rok 2020. 

p. B.H. položil otázku či nás nevyjde vývoz KO lacnejsšie,  ak vystúpime zo spolku PZO. 

p. Peter Podhorský odpovedal, že obec je spolumajiteľom tohto združenia.  

p. B.H. žiada aby jeho prepočet bol vložený do zápisnice. 

p. poslanec  Špánik sa prihlásil o slovo a konštatoval, že keďže v zákonnej lehote neboli k podanému 

návrhu podané žiadne pripomienky, navrhuje ukončiť diskusiu 

p. poslanec  Melišek sa spýtal, že ak podľa prepočtov PZO je navrhnutá suma cca 26€ a obec vyberie 

od občanov 27 €, čo sa urobí s rozdielom medzi týmito sumami 

p. Silvia Ďuranová, ekonómka obce odpovedala, že tieto peniaze sú v rozpočte obce, ak časť z nich 

zostane, tak sa môže presunúť  na inú rozpočtovú položku podľa potreby, ako príklad uviedla úpravu 

zberného dvora.  p. Peter Podhorský poznamenal, že sú to len približné prepočty a nikdy nevieme 

dopredu, aká bude situácia na zbernom dvore nasledujúci rok. 

p. poslanec  Melišek sa spýtal, že či má obec niečo z peňazí čo nám má PZO vracať na papier a plasty. 

p. Podhorský odpovedal, že nemá informáciu o tom, že by nám PZO mala niečo vracať. 

p. poslanec Kozár vstúpil do debaty a povedal, že poslanci a starosta mali pracovnú poradu, kde 

starosta predložil zápisnicu zo zasadania PZO, kde táto informácia bola uvedená a tieto peniaze sa 

investujú do nákupu novej techniky, opravy techniky a pod., všetko je riadne a poctivo 

zdokumentované. Táto  zápisnica je u starostu, kde si ju môžete prečítať.  

p. Peter Podhorský sa spýtal poslancov, či k danému návrhu chcú ešte niečo doplniť. Nikto 

z poslancov nemal nič na doplnenie.   

 

Uznesenie č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

S ch v a ľ u j e  

-VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady  

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. Melišek, p. Melišková) 

 
Uznesenie č. 90/2019 bolo schválené. 



7. Schválenie VZN č.2/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol a o 

rozvoze stravy odkázaným osobám 

 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že k Návrhu VZN č.2/2019 

neevidujeme žiadnu pripomienku a vysvetlil, že v tomto roku sa počet stravníkov zvýšil už na 70. 

V rozpočte na rok 2019 bola schválená  položka na dotáciu pre dôchodcov vo výške 13 000 €, ktorú je 

však už teraz  potrebné navýšiť RO o 4 000€, pretože pôvodná výška dotácie nepokryje náklady do 

konca roka 2019. V roku 2020 sa položka na dotáciu z rozpočtu obce navyšuje o 1000€ a zároveň sa 

upravuje výška NFP na jednotlivca. Zmena nastala aj v miernom navýšení ceny stravného, pretože 

Vinodol s.r.o. sa zo zákona stala platcom DPH. 

Výška príjmu 

príjemcu 

Cena stravného Príspevok 

príjemcu v € 

Výška NFP v €  % podiel 

poskytovateľa 

do 500,00 € 

vrátane 

3,50 € 2,40 € 1,10€ 31,43 % 

nad 500, 00 € 

 

3,50 € 2,80 € 0,80€ 20,00 % 

 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.91/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e 

- VZN č.2/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol a 

o rozvoze stravy odkázaným osobám 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. Melišek, p. Melišková) 
 

 
Uznesenie č. 91/2019 bolo schválené. 

8. Schválenie VZN č.3/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Vinodol a ich 

dodatkov  



Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že v tomto Návrhu VZN č. 3/2019 

sa rušia niektoré VZN, ktoré už nie sú potrebné a VZN a dodatky, ktoré sa na dnešnom zastupiteľstve 

nahrádzajú novými VZN. 

 Poslanci nemali námietky 

Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole   

S c h v a ľ u j e 

- VZN č.3/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Vinodol a ich 

dodatkov 

 

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

 
Uznesenie č. 92/2019 bolo schválené. 
 

9. Schválenie VZN č.4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok so sídlom na území 

Obce Vinodol 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský , ktorý uviedol, že zmyslom tohto VZN je určiť 

spôsob, výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej 

školy a dieťa školských zariadení zriadených na území obce, ktoré sú na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

ministerstva.  

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
         S  c h v a ľ u j e 
 

- VZN č.4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok so sídlom na území 
Obce Vinodol 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 



Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 93/2019 bolo schválené. 
 
10. Správa o vykonanej kontrole HK 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Uznesenie č. 94/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- správu Hlavného kontrolóra obce Vinodol z vykonaných kontrol 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. Melišek, p.Melišková) 
 
Uznesenie č. 94/2019 bolo schválené 

11. Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Uznesenie č. 95/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
       s c h v a ľ u j e 

 

- plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na rok 2020 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 95/2019 bolo schválené 

 

12. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ pre rok 2020 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. 

 Poslanci nemali pripomienky. 



 

Uznesenie č. 96/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
     s c  hv a ľ u j e 
 

- harmonogram zasadnutí OcZ pre rok 2020, tak ako bol predložený 
 
 
  
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 96/2019 bolo schválené 

13. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský.  

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.97/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
          b e r i e   n a    v e d o m i e  
 

- čerpanie rozpočtu k 30.09.2019 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  97/2019 bolo schválené 

14. Žiadosť o odpredaj podielov z pozemkov vo vlastníctve obce 

Zástupca starostu obce p. Peter Podhorský prečítal žiadosť od p. Jozefa Kalužáka a manželky Janky. 

Uviedol, že na pracovnej porade poslanci túto žiadosť prebrali, zhodli sa na tom, že obec nevie 

zmysluplne využiť tieto parcely a na základe toho navrhli cenu 5 €/m². Ak sa poslanci na 

zastupiteľstve dohodnú, bude treba vyhlásiť zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

p. poslanec  Špánik sa spýtal, či je pripravený návrh na uznesenie na vyhlásenie zámeru. 

p. Peter Podhorský odpovedal, že áno. A ak žiadatelia nebudú súhlasiť, zámer sa zruší. 



p. poslanec  Melišek uviedol, že táto suma bola v minulosti nižšia 

p. Peter Podhorský odpovedal, že áno bola, ale vtedy sa jednalo o odpredaj malých parciel 

v predzáhradkách a teraz sa jedná o súvislú parcelu. V obci sa nachádza aj viac takýchto prípadov. 

O slovo sa prihlásil p. B.H.  a ako člen stavebnej komisie sa spýtal, prečo ku takýmto prípadom 

nezasadá stavebná komisia? 

p. Peter Podhorský odpovedal,  že stavebná komisia môže dať len odporúčanie obecnému 

zastupiteľstvu, žiadosť bola adresovaná na obecný úrad, bola predložená poslancom na pracovnom 

stretnutí a nebol priestor a čas na zvolanie stavebnej komisie. 

p. B.H. sa spýtal, prečo sa pozemky predávajú za rôznu cenu 

p. Peter Podhorský odpovedal, že sa  jedná o úplne iný typ pozemku, je to súvislá parcela. Prípady 

predtým boli len nedoriešené malé  časti predzáhradok a preto bola predajná cena nižšia. 

Ďalší poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 98/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
A/ p r ero k o v a lo žiadosť p. Jozefa Kalužáka a manželky Janky na odkúpenie podielov z pozemkov 
vo vlastníctve obce 
 
B/ s chv a ľu jezámer obce Vinodol na odpredaj pozemkov : 
-pozemok v registri CKN, parcela č.97/1, záhrady, evidovaný na LV č.653 vedenom Správou katastra 
Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 392 m² v podiele ½, t.j. 196 m² 
- pozemok v registri CKN, parcela č.96, zastavané plochy a nádvorie, evidovaný na LV č.462 vedenom 
Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 673 m2 v podiele 
137/1024, t.j. 90,04 m² 
-pozemok v registri CKN, parcela č.93, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č.146 vedenom 
Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 22 m² v podiele 
9/256, t.j. 0,77 m² 
- pozemok v registri CKN, parcela č.99/1, záhrada, evidovaný na LV č.146 vedenom Správou katastra 
Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 174 m² v podiele 9/256, t.j. 6,12 m² 
- pozemok v registri CKN, parcela č.99/2, záhrada, evidovaný na LV č.146 vedenom Správou katastra 
Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 175 m² v podiele 9/256, t.j. 6,15 m², 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v sume 5,- €/m², t.j. v celkovej sume  1.495,40 € 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. Melišek, p. Melišková) 
 
Uznesenie č. 98/2019 bolo schválené 



15. Ponuka na odpredaj pozemku Oľga Černáková  

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že na 2. zasadnutí OcZ sa prítomní 

poslanci dohodli na zaslaní ponuky pre vlastníkov, ktorý vlastnia pozemky pod obecným ihriskom 

a v jeho úplnej blízkosti. V ponuke bola suma  3,-€/ m² . Dňa 19.novembra podala p. Oľga Černáková 

do podateľne obecného radu súhlas s odpredajom svojho podielu na základe ponuky od obce Vinodol 

zo dňa 7.mája. Jedná sa o 523m² v celkovej sume 1572 €.  Na porade poslancov bola táto suma 

predbežne odsúhlasená a na základe toho bola na dnešné zasadnutie OcZ pripravená aj 

kúpnopredajná zmluva. Poslanci nemali námietky. 

Uznesenie č. 99/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
 
A/ p r e r o k o v a l o ponuku od p. Černákovej na odpredaj pozemku pod ihriskom a návrh kúpnej 
zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 
Predávajúci  : ČernákováOľga, rod. 

nar., rod.č.  
  štátneobčianstvo: SlovenskáRepublika 

trvalebytom:Na výhone 595/28A, 951 06 Vinodol 
                                IBAN: SK34 5600 0000 0008 0376 0003  
A 
 
Kupujúci : Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol, IČO: 00308625, zastúpená starostom 
obce p. Petrom Straňákom, 
kde predmetom zmluvy je odkúpenie pozemkov v kat. území Horný Vinodol,zapísanom v katastri 
nehnuteľností, OÚ Nitra, katastrálnom odbore, na: 
 

      LV č.1296 ako: 
            Parcela registra „E“ 

parc.č. 925/26 -  Orná pôda vo výmere 2514 m² 
             v podiele 5/24 
 
 
B/s c h v a ľ u j e 
kúpnu zmluvu a kúpnu cenu vo výške3,-€/m2 v celkovej sume 1.572,00 € podľa kúpnej zmluvy. 
 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 99/2019 bolo schválené 

16. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie  



Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že príkaz na inventarizáciu je 

k nahliadnutiu na rokovacom stole a každý člen obdrží menovací dekrét. Poslanci nemali 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.100/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
          b e r i e   n a    v e d o m i e  
 

- príkaz starostu obce Vinodol na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2019 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  100/2019 bolo schválené 

17. Rozpočtové opatrenie č.10/2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.101/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

Berie na   v edo mie 
 

- úpravu rozpočtu RO č.10/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. povolené prekročenie 

a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov.  

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č.10/2019 – starosta obce 
 

Úprava rozpočtu v BP a BV 
 

Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2019 

Úpravený 
rozpočet 
2019 

Zmeny 
rozpočtu 

2019 

Rozpočet 
po zmene 

2019 
 

  PRÍJMY  BR     

111 312 001-05 Dot. Na soc.dávky 0,00 53 727,16 + 8 271,71 61 998,87 

111 312 001-AU UPSVaR – dot. na stravu 0,00 5 785,78 + 1 357,82 7143,60 

1AC1 312 001-AU UPSVaR – dot. na AČ 3 600,00 3 600,00 + 605,24 4 205,24 

  SPOLU: 3 600,00 63 112,94 + 10 234,77 73 347,71 



       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,00 53 727,16 + 8 271,71 61 998,87 

1AC1 04 120 621 000 AČ – VšZP 200,00 200,00 - 194,24 5,76 

1AC1 04 120 623 000 AČ – Ostatné poisťovne 150,00 150,00 + 155,86 305,86 

1AC1 04 120 611 000 AČ – mzdy 2 500,00 2 500,00 + 616,13 3 116,13 

1AC1 04 120 625 002 AČ – SP starobné 400,00 400,00 + 36,26 436,26 

1AC1 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 120,00 120,00 + 28,03 148,03 

1AC1 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 50,00 50,00 - 6,39 43,61 

1AC1 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 30,00 30,00 - 5,01 24,99 

1AC1 04 120 625 004 AČ – Sp invalidné 100,00 100,00 - 6,51 93,49 

1AC1 04 120 625 005 AČ – SP nezamestnan. 50,00 50,00 -18,89 31,11 

  SPOLU: 3 600,00  57 327,16  8 876,95 66 204,11 

  PRESUN:     

41 04 120 621 000 AČ – VšZP vlastné 300,00 300,00 - 200,00 100,00 

41 04 120 623 000 AČ – ostatné ZP vlastné 220,00 220,00 + 200,00 420,00 

41 04 120 625 002 AČ – SP starobné vlastné 550,00 550,00 + 300,00 850,00 

41 04 120 633 006 AČ–všeob.mat. vlastné 300,00 300,00 - 300,00 0,00 

41 05 100 633 004 Odpadové nádoby 3 000,00 3 000,00 - 600,00 2 400,00 

41 04 510 633 006 Cesty – všeob.-materiál 1 000,00 1 000,00 + 600,00 1 600,00 

3AC1 09 500 621 000 MOPS - VšZP 675,00 675,00 - 400,00 275,00 

3AC1 09 500 623 000 MOPS – ostatné ZP 700,00 700,00 + 400,00 1 100,00 

111 03 200 633 010 PO – prac.oblečenie 500,00  500,00 + 1959,16 2 459,16 

111 03 200 633 006 PO – všeobec.materiál 700,00 700,00 - 159,16 540,84 

111 03 200 633 004 PO – stroje, prístr.zariad. 700,00 700,00 - 700,00 0,00 

111 03 200 635 004 PO – opravy strojov 600,00 600,00 - 600,00 0,00 

111 03 200 637 004 PO – všeobecné služby 500,00 500,00 - 500,00 0,00 

41 03 200 633 010 PO – prac.oblečenie – vl. 200,00 200,00 - 120,00 80,00 

41 03 200 637 004 PO – všeo.služby –vl. 0,00 0,00 + 120,00 120,00 

41 01 110 637 002 Obec- oslavy obce 7 000,00 7 000,00 - 1 700,00 5 300,00 

41 01 110 637 012 Obec –poplatky a odvody 2 700,00 2 700,00 + 1 000,00 3 700,00 

41 01 110 641 009 Obec-transferspol.stav.úr. 1 300,00 2 600,00 + 700,00 3 300,00 

  SPOLU: 20 945,00 22 245,00 + 11880,63 57 527,16 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ:     

111 09 600 600 ZŠ – strava zadarmo 0,00 5 785,78 + 1 357,82 7 143,60 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 671,00 671,00 

       

 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  101/2019 bolo schválené 

18. Rozpočtové opatrenie č.12/2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský.  Poslanci nemali pripomienky. 

 



 

Uznesenie č. 102/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

Berie na   v edo mie 
 
 

-úpravu rozpočtu RO č.12/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. povolené prekročenie 

a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 

 

 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č.12/2019 – starosta obce 
 

Úprava rozpočtu v BP a BV 
 

Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2019 

Úpravený 
rozpočet 
2019 

Zmeny 
rozpočtu 

2019 

Rozpočet 
po zmene 

2019 
 

  PRÍJMY  BR     

111 312 001-05 Dot. Na soc.dávky 0,00 61 998,87 + 7 230,50 69 229,37 

111 312 001-AU UPSVaR – dot. na stravu 0,00 7 143,60 + 14 940,00 22 083,60 

1AC1 312 001-AU UPSVaR – dot. na AČ 3 600,00 4 205,24 + 723,33 4 928,57 

111 312 001-AÚ MV SR – dot. na škol.potr 0,00 149,40 + 182,60 332,00 

  SPOLU: 3 600,00 73 497,11 + 23 076,43 96 573,54 

       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,00 61 998,87 + 7 230,50 69 229,37 

111 10 700 633 006 Školské potreby HN 0,00 132,80 + 182,60 315,40 

1AC1 04 120 623 000 AČ – Ostatné poisťovne 150,00 305,86 + 53,60 359,46 

1AC1 04 120 611 000 AČ – mzdy 2 500,00 3 116,13 + 541,35 3 657,48 

1AC1 04 120 625 002 AČ – SP starobné 400,00 436,26 + 75,04 511,30 

1AC1 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 120,00 148,03 + 25,46 173,49 

1AC1 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 50,00 43,61 +7,50 51,11 

1AC1 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 30,00 24,99 +4,30 29,29 

1AC1 04 120 625 004 AČ – Sp invalidné 100,00 93,49 +16,08 109,57 

  SPOLU: 3 350,00 66 300,04 8 136,43 74 436,07 

  PRESUN:     

41 01 110 633 001 Obec – interiérové vybav. 2 500,00 2 500,00 - 300,00 2 200,00 

41 01 110 633 002 Obec- výpočt.technika 1 000,00 1 000,00 + 200,00 1 200,00 

41 10 200 637 002 OS – dôchodci zájazd 1 900,00 1 900,00 +100,00 2 000,00 

  SPOLU: 5400,00 5 400,00 + 0,00 5 400,00 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ:     

111 09 600 600 ZŠ – strava zadarmo 0,00 7 143,60 + 14 940,00 22 083,60 

  SPOLU: 0,00 7 143,60 + 14 940,00 22 083,60 

       



 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  102/2019 bolo schválené 

19. Rozpočtové opatrenie č.13/2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.103/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

Berie na   v edo mie 
 
 

- úpravu rozpočtu RO č.13/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. povolené prekročenie 

a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 

 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č.13/2019 – starosta obce 
 

Úprava rozpočtu v BP a BVa KP a KV 
 

Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2019 

Úpravený 
rozpočet 
2019 

Zmeny 
rozpočtu 

2019 

Rozpočet 
po zmene 

2019 
 

  PRÍJMY  BR     

111 312 001-05 Dot. Na soc.dávky 0,00 69 229,37 + 8114,51 77343,88 

1AC1 312 001-AU UPSVaR – dot. AČ 3600,00 4928,57 + 645,60 5574,17 

  SPOLU: 3 600,00 74 157,94 + 8 760,11 82 918,05 

       

  PRÍJMY KR     

111 322 001 Dot. ŠR – kamer. systém 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 

  SPOLU: 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 

       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,00 69 229,37 + 8 114,51 77 343,88 

1AC1 04 120 611 000 AČ - mzdy 2 500,00 3 657,48  + 483,18 4 140,66 

1AC1 04 120 623 000 AČ – Ostatné poisťovne 150,00 359,46 + 47,84 407,30 

1AC1 04 120 625 002 AČ – SP starobné 400,00 511,30 + 66,98 578,28 

1AC1 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 120,00 173,49 + 22,72 196,72 

1AC1 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 50,00 51,11 +6,69 57,80 



1AC1 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 30,00 29,29 +3,84 33,13 

1AC1 04 120 625 004 AČ – Sp invalidné 100,00 109,57 +14,35 123,92 

  SPOLU: 3 350,00 74 121,07 8 760,11 82 881,18 

       

  VÝDAVKY KR     

111 03 600 713 005 Špeciálne stroje, prístr. 

a zariadenia - KS 
0,00 0,00 + 6 000,00 6 000,00 

  SPOLU: 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 

       

  PRESUN:     

41 221 004 Admin. poplatky - VHA 1500,00 1300,00 - 800,00 500,00 

41 133 012 Daň za užívanie ver.pries. 1300,00 1300,00 +200,00 1500,00 

41 221 004 Správne poplatky 3000,00 3000,00 +200,00 3200,00 

41 223 001 Za železný šrot 500,00 500,00 +100,00 600,00 

41 242 000 Úrok z účtov 1000,00 1000,00 +300,00 1 300,00 

   7 300,00 7 100,00 0,00 7 100,00 

41 01 110 631 001 Obec – cestovné náhrady 3000,00 3000,00 - 1 000,00 2 000,00 

41 01 110 634 001 Obec- palivá, mazivá, olej 1 000,00 1 000,00 + 1 000,00 2000,00 

41 01 110 635 002 Obec – údržba výpoč.tech 1 000,00 1 000,00 -300,00 700,00 

41 01 110 633 009 Obec – knihy, časopisy 700,00 700,00 + 300,00 1 000,00 

41 03 200 637 001 PO – školenia, kurzy... 0,00 0,00 + 100,00 100,00 

41 03 200 632 001 PO – elektrická energia 1 200,00 1 200,00 - 100,00 1 100,00 

41 10 200 637 004 OS – všeobecné služby 100,00 100,00 - 100,00 0,00 

41 10 200 633 006 OS – všeobecný materiál 150,00 38,00 + 100,00 138,00 

   7 150,00 7 038,00 0,00 7 038,00 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  103/2019 bolo schválené 

20. Rozpočtové opatrenie č.14/2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.104/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

Berie na   v edo mie 
- úpravu rozpočtu RO č.14/2019v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2   zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. povolené 
prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 

 
ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č.14/2019 – starosta obce 

 
Úprava rozpočtu v BP a BVa KP a KV 

 



Kód 

zdroj

a 

Anal.členenie Názov Schválený 

rozpočet 

2019 

Úpravený 

rozpočet 

2019 

Zmeny 

rozpočtu 

2019 

Rozpočet 

po zmene 

2019 

 

  PRÍJMY  BR     

111 312 001-05 Dot. Na soc.dávky 0,00 77 343,88 + 6869,42 84213,30 

1AC1 312 001-AU UPSVaR – dot. AČ 3600,00 5 574,17 + 645,60 6 219,77 

111 312 012-AU Dopravné do ZŠ 0,00 1 248,00 + 118,00 1 366,00 

111 312 012-AU MV SR – dotácia na MŠ 3 000,00 3 707,00 + 261,00 3 968,00 

111 312 012-AU Dotácia na poukazy ZŠ 0,00 2 688,00 + 1 779,00 4 467,00 

111 312 012-AU Dotácia na SZP ZŠ 0,00 3 000,00 + 1 650,00 4 650,00 

  SPOLU: 6 600,00 93 561,05 + 11 323,02 104 884,07 

       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,00 77 343,88 + 6869,42 84 213,30 

1AC1 04 120 611 000 AČ - mzdy 2 500,00 4 140,66  + 483,18 4 623,84  

1AC1 04 120 623 000 AČ – Ostatné poisťovne 150,00 407,30 + 47,84 455,14 

1AC1 04 120 625 002 AČ – SP starobné 400,00 578,28 + 66,98 645,26 

1AC1 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 120,00 196,21 + 22,72 218,93 

1AC1 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 50,00 57,80 + 6,69 64,49 

1AC1 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 30,00 33,13 + 3,84 36,97 

1AC1 04 120 625 004 AČ – Sp invalidné 100,00 123,92 + 14,35 138,27 

111 09 111 633 006 MŠ – všeob.mater. z dot. 2 000,00 1 219,00 + 161,00 1 380,00 

111 09 111 637 002 MŠ – konkurzy a súťaže 0,00 0,00 + 100,00 1000 

  SPOLU: 5 350,00 84 100,69 7 776,02 91 876,71 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ     

111 09 120 ZŠ - dopravné 0,00 1 248,00 + 118,00 1 366,00 

111 09 120 ZŠ - poukazy 0,00 2 688,00 + 1 779,00 4 467,00 

111 09 120 ZŠ - SZP 0,00 3 000,00 +  1 650,00 4 650,00 

  SPOLU: 0,00 6 936,00 + 3 547,00 10 483,00 

       

  PRESUN:     

41 01 110 632 004 Obec – popl. za internet 500,00 500,00 - 500,00 0,00 

41 01 110 632 005 Obec- telekom. služby 2500,00 2500,00 + 500,00 3000,00 

41 04 120 621 000 AČ – odvod do VšZP 300,00 100,00 +100,00 200,00 

41 04 120 637 015 AČ - poistenie 100,00 100,00 -100,00 0,00 

41 08 200 633 006 Vianočné osvetlenie 1 500,00 1 500,00 -280,00 1 220,00 

41 08 200 633 001 Nábytok do knižnice 300,00 300,00 +280,00 580,00 

   5 200,00 5000,00 0,00 5 000,00 

 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  104/2019 bolo schválené 

21. Rozpočtové opatrenie č.15/2019 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský. Poslanci nemali pripomienky. 

 



Uznesenie č.105/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

S chv a ľu je 
 

-zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2019 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 

2019 

Úpravený 

rozpočet 

2019 

Zmeny 

rozpočtu 

2019 

Rozpočet po 

zmene 2019 

 

  PRÍJMY BR     

41 212 003 Nájom Poštový úrad 166,00 166,00 + 1 130,00 1 296,00 

41 223 001 Za rozhlas 600,00 600,00 + 300,00 900,00 

41 223 001 Za odpadové nádoby 1 500,00 1 500,00 + 500,00 2 000,00 

41 223 001 Za cintorínske poplatky 1 000,00 1 000,00 + 600,00 1 600,00 

 111 312 012  ZŠ – dotácia na ZŠ  371 172,00  408 220,- + 4 194,00 412 414,00 

  SPOLU: 374 438,00 411 486,00 + 6 724,00 418 210,00 

       

 PRESUN VÝDAVKY BR     

41 05 200 637 004 ČOV – všeobec. služby 18.000,00 18.000,00 - 9.000,00 9.000,00 

41 05 100 637 004 Za vývoz odpadu 38.000,00 38.000,00 + 9.000,00 47.000,00 

41 06 400 632 001 VO – elektr.energia 9 000,00 9 000,00 - 2000,00 7 000,00 

41 01 110 637 002 Verejné obstarávanie 3 000,00 3 000,00 - 2000,00 1 000,00 

41 10 200 642 026 Dôchodcovia stravovan 13 000,00 13 000,00 + 4000,00 17 000,00 

  SPOLU: 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ     

41 09 200 600 Výdavky ZŠ – 

z vlastných prostriedkov 

0,00 0,00 + 5 692,04 5 692,04 

111 09 200 600 Výdavky ZŠ – normatív 371 172,00 408 220,00 + 4 194,00 412 414,00 

  SPOLU: 371 172,00 408 220,00  + 9 886,04 418 106,04 

       

 PRESUN VÝDAVKY KR     

46 01 110 717 002 Rekonštrukcia budov 55 000,00 4 000,00 - 4000,00 0,00 

46 08 400 717 001-10 Kolumbárium 0,00 0,00 + 4 500,00 4 500,00 

46 01 110 716 Projekt.dokument 0,00 25 000,00 - 2 076,00 22 924,00 

46 01 110 711 Nákup pozemkov 0,00 11 684,10 + 1 576,00 13260,10 

  SPOLU: 55 000,00 40 684,10 0,00 40 684,10 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  105/2019 bolo schválené 

22. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2020-2022 

Predložila Ing. Magdaléna Škadrová,  predseda finančnej komisie. 



 

Uznesenie č.106/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
          b e r i e   n a    v e d o m i e 

 
 

-stanovisko finančnej komisie k programovému  rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky  

2021-2022 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  106/2019 bolo schválené 

23. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2020-2022 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Poslanec p. Marek Melišek odišiel  zo zasadacej miestnosti o 19:18 hod.  

 

Uznesenie č.107/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
          b e r i e   n a    v e d o m i e  

 
-stanovisko hlavného kontrolóra k programovému  rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 

2021-2022 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1(p.Melišek) 
 
Uznesenie č.  107/2019 bolo schválené 

24.  Schválenie programového rozpočtu 2020 a informácia o programovom rozpočte na roky 

2021,2022 

Predložil zástupca starostu obce p. Peter Podhorský, ktorý uviedol, že návrh rozpočtu bol zverejnený 

na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli od 18.11.2019 a taktiež bol doručený poslancom. 

Poslanci rozpočet na pracovnom stretnutí  dňa 27.11.2019 prebrali a zhodli sa, že budú hlasovať 



o upravenom rozpočte. Upravia sa 2 položky a to položka výška dotácie pre OZ Zoulus sa zníži o 100 € 

a položka výška dotácie pre DFS Sílešánek sa zníži 1000 €. 

p. poslanec Špánik sa spýtal, či boli k rozpočtu doručené nejaké pripomienky. 

p. Peter Podhorský odpovedal, že neboli. 

Ďalší poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.108/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

 A)prero k o v a lo rozpočet obce Vinodol na roky 2020-2022 

B) s chv a ľu je   rozpočet obce Vinodol na rok 2020 
 
 
 
ROK 2020 

Bežné príjmy : 1 221128,40-€    Bežné výdavky : 1 208414,40-€ 

z toho RO: 8000,- €     z toho RO: 515 088,-€ 

Kapitálové príjmy : 0,- €     Kapitálové výdavky :109100,00,-€ 

z toho RO: 0,- €     z toho RO: 0 ,-€ 

Finančné príjmové operácie : 109100,00 ,-€  Finančné výdavkové operácie : 0 ,-€ 

Príjmy celkom: 1 330228,40€    Výdavky celkom:  1 317514,40€ 

 
 
C)beri e na    v edo mi e rozpočet obce Vinodol na roky 2021 a 2022 
 

ROK 2021 

Bežné príjmy : 1 221 128,40-€    Bežné výdavky : 1 209514,40-€ 

z toho RO:  8000,- €     z toho RO: 515 088,-€ 

Kapitálové príjmy : 0,- €     Kapitálové výdavky :0,-€ 

z toho RO: 0,-€      z toho RO: 0 ,-€ 

Finančné príjmové operácie :0,-€   Finančné výdavkové operácie : 0 ,-€ 

Príjmy celkom: 1 221 128,40 €    Výdavky celkom:  1 209514,40€ 



 

ROK 2022 

Bežné príjmy : 1 221 128,40-€    Bežné výdavky : 1 209514,40-€ 

z toho RO:  8000,- €     z toho RO: 515 088,-€ 

Kapitálové príjmy : 0,- €     Kapitálové výdavky :0,-€ 

z toho RO: 0,-€      z toho RO: 0 ,-€ 

Finančné príjmové operácie :0,-€   Finančné výdavkové operácie : 0 ,-€ 

Príjmy celkom: 1 221 128,40 €    Výdavky celkom:  1 318614,40€ 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1(p.Melišek) 
 
Uznesenie č.  108/2019 bolo schválené 

25. Súhrnná informácia o vykonaných prácach a aktivitách starostu obce a obecného úradu za rok 

2019 

p. Peter Podhorský , zástupca starostu obce vyzval Ing. Zuzana Plškovú aby prečítala túto správu. 

Poslanec p. Marek Melišek sa vrátil do zasadacej miestnosti 19:23 hod. 

 

Uznesenie č.109/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
          b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
 

-Súhrnnú informáciu o vykonaných prácach a aktivitách starostu obce a obecného úradu za 

rok 2019 

 



 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.  109/2019 bolo schválené 

26. Rôzne 

p. Peter Podhorský, zástupca starostu obce informoval o: 

- pracovnej porade vedenia Úradu verejného obstarávania SR  pod vedením predsedu p. Miroslava 

Hliváka v našej obci a tiež na našej základnej škole dňa 11.11.2019. Na konci porady  p. predseda 

poďakoval a pochváli obec za organizačné zvládnutie. 

-ďalej informoval o tom, že starosta obce a členovia KVV ďakujú všetkým ktorí prispeli svojou 

pomocou pri organizovaní akcie Slávnosť mladých vín, ktorej sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia  

štyroch  “vínoobcí“ a dohodli sa na ďalších možných spoločných aktivitách 

- pozval všetkých prítomných na Vianočné trhy a Mikuláša v nedeľu 08.12.2019 

- ďalej informoval o doplnení kamier a prepojenie kamier z horného Vinodola optickým káblom na 

obecný úrad. O tom, že sme dostali dotáciu z ministerstva vnútra v sume 6000,- € a niečo doplníme 

z našich zdrojov. Budú doplnené  4 kamery:  jedna na vstupe do obce  - ulica Na výhone, dve kamery 

– polyfunkčná budova a jedna kamera pôjde na ulicu K vodárni 

- ďalej pozval všetkých prítomných na obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať  dňa 25.01.2019 

v kultúrnom dome 

- vyzval konateľku spoločnosti Vinodol s.r.o. Ing. Michaelu Gužalovú aby predniesla krátku informáciu 

o plánovaných zmenách v spoločnosti  Vinodol s.r.o. pri organizovaní osláv a svadieb z dôvodu  

výrazného navýšenia platových pomerov pri nadčasoch, pri práci v sobotu,  pri práci v nedeľu, v noci 

a vo sviatok. 

Poslanci: 

-  p. poslanec Špánik podal návrh na uznesenie ohľadom zvýšenia platu starostu o 25% 

- p. poslanec Melišek sa spýtal, prečo nebolo zvýšenie platu starostu v programe 

-  zástupca starostu obce p. Peter Podhorský odpovedal, že rokovací poriadok umožňuje schvaľovať 

uznesenia aj v bode Rôzne 

Ďalší poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.110/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 



-na základe § 11 ods. 4 písm. i/Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. 
-  s c h v a ľ u j e    zvýšenie minimálneho platu starostu o 25 %  od 01.01.2020. 

 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 (p. Melišek, p. Melišková) 
 
Uznesenie č.  110/2019 bolo schválené 

 

Verejnosť: 

- p. V.D. sa spýtala, kedy príde na trhy Mikuláš aby vedela informovať rodičov detí. 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že približne o 16:00 

- p. M.S. sa spýtal, kde presne bude umiestnená kamera, ktorá je plánovaná na dolný Vinodol 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že na ulici K vodárni, ale presné miesto nevie 

- p. M.S. mal pripomienku k poslancom a zastupiteľstvu, že jednotlivé prerokovávané body sú málo 

vysvetlené verejnosti a z premietaných materiálov sa nič nedozvedel, lebo sú málo čitateľné.   

- p. Peter Podhorský odpovedal, že všetky materiály sú riadne zverejňované na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke obce a teda sú prístupné verejnosti na preštudovanie. 

- ďalej p. poslanec  Špánik vysvetlil, že rokovací poriadok obce Vinodol dáva občanom možnosť 

prihlásiť sa  pred schvaľovaním každého bodu sa o slovo a požiadať zastupiteľstvo o vysvetlenie 

nejasností. Rokovací poriadok, zastupiteľstvo ani činnosť úradu neobmedzuje občanov k prístupu 

k informáciám. 

- p. M.S. verejnosť nedostáva podrobné informácie z pracovných stretnutí poslancov. 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že podstatu informácií  verejnosť na zastupiteľstve dostáva a koho 

jednotlivé body zastupiteľstva zaujímajú, ten si ich naštuduje pred jeho začiatkom z dostupných 

materiálov a následné sa na zasadnutí OcZ poslancov spýta na nejasnosti. 

- p. poslanec Špánik dodal, že každý jeden poslanec má zákonnú povinnosť občana informovať ak sa 

ho občan spýta  

- ďalej sa p. M.S. spýtal k bodu č.14, kde sa jednalo o odpredaj podielov pozemkov z vlastníctva obce, 

či boli obcou oslovení spoluvlastníci z LV či nemajú záujem odkúpiť tieto pozemky, prípadne 

ponúknuť obci vyššiu sumu? 



- p. Peter Podhorský odpovedal, že nie neboli. Obec neprišla s  iniciatívou odpredať pozemky. Je to 

záujem občana ich odkúpiť.  

- p. M.S. sa spýtal, či bude umožnené hasičom využívať priestory v budove hasičskej zbrojnice, ktoré 

zostali voľné po premiestnení Slovenskej pošty do polyfunkčnej budovy. 

p. Peter Podhorský odpovedal, že sa ešte  nerozhodlo čo sa s uvoľnenými priestormi bude robiť.  

Zatiaľ prebehol iba neformálny rozhovor o tom, že väčšia miestnosť by sa opravila a zriadila by sa v 

nej zasadaciu miestnosť, ktorú by  využívali  rovnako ako hasiči aj všetky  združenia  obce Vinodol ( 

KVV, OZ Zoulus, futbalisti a pod.) 

- p. M.S. sa spýtal, že keďže by sa táto zasadacia miestnosť nachádzala v hasičskej zbrojnici, tak či by 

bola súčasťou Dobrovoľného hasičského zboru Vinodol 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že nie, teraz je to obecná budova a zostane to obecná budova. 

- p. M.S. sa vyjadril, že DHZ Vinodol chýba zasadacia miestnosť a nemajú  kde organizovať svoje 

schôdzky, musia si požičiavať priestory vo viniciach. 

- p. Peter Podhorský zopakoval,  že keby sa zriadi zasadacia miestnosť vo väčšej miestnosti 

v priestoroch bývalej pošty, tak by slúžila hlavne dobrovoľným hasičom, pretože ostatné združenia 

mávajú schôdzky menej. V menšej miestnosti má KVV svoje rekvizity, nakoľko prišli o svoje doterajšie 

priestory. 

- p. M.S. požiadal zapísať do zápisnice nasledovné: DHZ Vinodol žiada Obec Vinodol aby im boli 

pridelené voľné priestory v budove hasičskej zbrojnice, ktoré by zrekonštruovali na zasadaciu 

miestnosť. 

- p. poslanec Špánik sa vyjadril, že DHZ Vinodol patrí pod obec, je napojený aj na rozpočet obce 

a nikto z poslancov by nemal problém hlasovať za pridelenie miestnosti DHZ ak by začali viac 

pracovať s  deťmi  z obce 

- p. M.S. odpovedal, nemajú na to priestory, potrebujú zasadaciu miestnosť. Stále sa nedá pracovať s 

deťmi len vonku. 

- p. J.H.  sa vyjadril, že keď už máme skamerovanú celú obec,  v okolitých obciach je úplne bežné, že 

sú prezentované videozáznamy zo zastupiteľstiev, vyzval preto poslancov aby sa zamysleli a budúce 

zasadnutie OcZ by sa mohlo či už formou internetu alebo inej platformy prezentovať občanom, nech 

si urobia záznam. 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že zasadnutia OcZ sú verejné a každý občan má právo zúčastniť sa 

zasadnutia OcZ.  Ak by bol záujem verejnosti veľký, nie je problém presunúť zasadnutia OcZ do 

kultúrneho domu. 

- p. E.K. sa spýtal, že prečo bude zberný dvor zatvorený od  18.12.2019 do 31.01.2020  a otvorí sa až 

01.02.2020. 

- p. Peter Podhorský vysvetlil, že v zimných mesiacoch sa bioodpad v záhradách neprodukuje,  zber  

veľkoobjemového odpadu bude teraz 14.12 a potom až na jar a v PZO je tiež odstávka. Celkovo bude 

zberný dvor zatvorený 6 týždňov. 



- p. E.K. ďalej navrhuje aby boli po dedine rozmiestnené a namontovane obmedzovače rýchlosti, 

pretože autá jazdia rýchlo. 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že to zapíšeme  do zápisnice a budeme sa tým zaoberať. 

- p. E.K.  sa spýtal, či sme ako obec postúpili pri riešení kanalizácie a či sme sa prihlásili do výzvy, ktorú 

vydala vláda. 

- p. Peter Podhorský odpovedal, že nie, pretože táto výzva bola vypísaná na malý objem peňazí. 

27. Záver  

Zástupca starostu obce p. Peter Podhorský poďakoval poslancom OcZ a všetkým prítomným za účasť 

na 5. zasadnutí OcZ a za slušný priebeh rokovania. 

Na záver odovzdal pozdrav od starostu obce p. Petra Straňáka, ktorý všetkým poprial  šťastné 

a veselé prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roku 2020  zaželal  

pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa úspechov. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 20:05 hod. 

 

 

 

                                                                                                                                        Peter Podhorský 
                                                                                                                                   zástupca  starostu obce 
 

 

Overovatelia: 

Juraj Podhorský  

Vladimír Špánik 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 

 

 

 

 

 


