
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

zo 6. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  Peter Podhorský,    Františka Melišková,  Marek Melišek, Monika Matušicová   

Neprítomní: Ing. Magdaléna Škadrová (ospravedlnená), Vladimír Špánik (ospravedlnený)    

                 Peter Straňák, starosta obce 

                 Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

                 Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

    Ing. Zuzana Plšková 

    Silvia Ďuranová 

                 Občania obce Vinodol 

Začiatok 6. riadneho zasadnutia OcZ o 18.00 hod. 

Miesto zasadnutia Obecný úrad Vinodol. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OcZ otvoril p. Peter Straňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta 
obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OcZ je uznášania schopné. 
 
 

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

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 
         Overovatelia zápisnice p. Peter Podhorský, Ing. Jozef Kozár 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Havlík – predseda 
p. Monika Matušicová – člen 
p. Juraj Podhorský - člen 

 
Uznesenie č. 111/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    

 

 vo l í 

-  overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 

dňa 13.02.2020 v zložení:  p. Peter Podhorský, Ing. Jozef Kozár 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.111/2020 bolo schválené. 

 



Uznesenie č. 112 /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

       A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Peter Havlík – predseda 
       p. Monika Matušicová – člen 
       p. Juraj Podhorský - 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: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 112/2020 bolo schválené. 

 

3. Schválenie programu  6. zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Starosta 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 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 

7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol 2020-2025 

8. Zmena harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2020 

9. Rozpočtové opatrenie č.16/2019 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020 (OcZ) 

11. Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

13. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku podľa osobitého 

zreteľa 

14. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na budovu COOP Jednota v Hornom Vinodole 

15. Schválenie žiadosti o NFP na rekonštrukciu a rozšírenie MŠ 



16.  Informácia o výpočte poplatku za odpad 

17. Rôzne – diskusia 

18. Záver 

 

Uznesenie č. 113/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. s c h v a ľ u j e  

- program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole tak, ako bol predložený 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.113/2020 bolo schválené. 

 

4.Kontrola uznesení z 5. riadneho zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

 Uznesenie č. 114/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 

05.12.2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 114/2020 bolo schválené. 

 

5. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode nemal žiaden z poslancov interpeláciu. 

 

 

6. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. Poslanci nemali pripomienky. 

 



Uznesenie č.115/2020 

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

- čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  115/2020 bolo schválené 

7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol 2020-2025 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.116/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e 

- Komunitný  plán sociálnych služieb obce Vinodol na r. 2020-2025 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 116/2020 bolo schválené. 

8. Zmena harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2020  

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 117/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole   

S c h v a ľ u j e 

- zmenu harmonogramu zasadnutí OcZ pre rok 2020, tak ako bolo  predložené 

 



Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 117/2020 bolo schválené. 
 

9. Rozpočtové opatrenie č.16/2019 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 118/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie  
 
- úpravu rozpočtu RO č.16/2019 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.16/2019 – 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 84 213,30 + 7424,15 91 637,45 

1AC1 312 001-AU UPSVaR – dot. AČ 3600,00 6 219,77 + 146,45 6 366,22 

111 292 019 MV SR – dotácia na CO 231,76 231,76 + 19,32 251,08 

111 312 012  Zo štátn. rozpočtu - 
šport 

0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 

  SPOLU: 3 831,76 90 664,83 11 089,92 101 754,7
5 

       

  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 014 Soc.dávky 0,00 84 213,30 + 7424,15 91 637,45 

111 01 110 637 027 CO – dohoda o PČ 231,76 231,76 + 19,32 251,08 

1AC1 04 120 611 000 AČ - mzdy 2 500,00 4 623,84  + 93,62 4717,46  

1AC1 04 120 621  AČ - VšZP 200,00 5,76  + 6,24 12,00 

1AC1 04 120 623 000 AČ – Ostatné 
poisťovne 

150,00 455,14 + 4,61 459,75 

1AC1 04 120 625 002 AČ – SP starobné 400,00 645,26 + 15,20 660,46 

1AC1 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 120,00 218,93 + 5,15 224,08 

1AC1 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 50,00 64,49 + 1,51 66,00 

1AC1 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 30,00 36,97 + 0,88 37,85 

1AC1 04 120 625 004 AČ – Sp invalidné 100,00 138,27 + 3,25 141,52 



  SPOLU:  3 781,76 90 633,72 7 573,93 98 207,65 

  PRÍJMOVÉ FO – 
Presun: 

    

46 454 001 Z rezervného fondu 
obce 

62 500,00 74184,10 -88,94 74 095,16 

46 454 002 Z ostatných fondov 
obce 

85 600,00 85 600,00 + 88,94 85 688,94 

  SPOLU: 148 100,0
0 

159 784,10 0,00 159 784,1
0 

       

  PRÍJMY BR - Presuny:     

41 212 004 Z prenajatých strojov 500,00 500,00 - 400,00 100,00 

41 221 004 Adm.poplatky – z VHA 1 500,00 500,00 - 240,78 259,22 

41 121 001 Daň za pozemky 37 550,00 37 550,00 + 3,71 37 553,71 

41 133 012 Daň za užívanie 
verej.pr. 

1 300,00 1 500,00 + 78,00 1 578,00 

41 221 004 Správne poplatky 3 000,00 3 200,00 + 130,46 3 330,46 

41 223 001 Za predaj knihy 0,00 200,00 + 6,00 206,00 

41 223 001 Za odpadové nádoby 1 000,00 2 000,00 + 139,00 2 139,00 

41 223 001 Za cintorínske 
poplatky 

1 000,00 1 600,00 + 270,00 1 870,00 

41 242 Úroky z účtov 1 000,00 1 300,00 + 13,61 1 313,61 

  SPOLU 46 850,00 48 350,00 0,00 48 350,00 

       

  VÝDAVKY BR - Presun     

41 01 110 633 006 Všeobec. materiál - 
obec 

7 000,00 7 000,00 - 535,11 6 464,89 

41 01 110 633 006-
10 

Všeobec.materiál - PFB 5 000,00 5 000,00 + 358,11 5 358,11 

41 01 110 633 009 Knihy, noviny, časopisy 700,00 1 000,00 + 177,00 1 177,00 

41 01 110 633 013 Softvér a licensie 2 000,00 3 000,00 - 972,00 2 028,00 

41 01 110 633 019 Komunikačná 
infraštrukt. 

0,00 0,00 + 972,00 972,00 

41 01 110 637 005 Špeciálne služby 10 000,00 10 000,00 - 2000,00 8 000,00 

41 01 110 637 012 Poplatky a odvody 2 700,00 3 700,00 + 517,73 4 217,73 

111 01 330 611 Matrika – mzdy 900,00 900,00 + 1,79 901,79 

111 01 330 621 Matrika – VšZP 97,00 97,00 + 3,19 100,19 

111 01 330 625 001 Matrika – SP 
nemocenské 

13,00 13,00 + 0,99 13,99 

111 01 330 625 002 Matrika – SP starobné 130,00 130,00 + 10,18 140,18 

111 01 330 625 004 Matrika – SP invalidné 27,00 27,00 + 2,99 29,99 

111 01 330 625 005 Matrika – SP 
nezamest. 

9,00 9,00 + 1,00 10 

111 01 330 625 007 Matrika – SP rezervné 45,00 45,00 + 2,57 47,57 

111 01 330 633 006 Matrika – 
kanc.potreby 

190,00 407,92 + 217,86 625,78 

111 01 330 633 016 Matrika - 
reprezentačné 

30,00 30,00 + 8,98 38,98 

111 01 330 625 003 Matrika – SP úrazové 9,00 9,00 - 1,00 8,00 

111 01 330 631 001 Matrika – cestovné 50,00 50,00 - 29,13 20,87 



111 01 330 637 001 Matrika – školenie 400,00 400,00 - 215,00 185,00 

111 01 330 637 026 Matrika - ošatné 100,00 100,00 - 0,42 99,58 

111 01 330 642 006 Matrika - členské 20,00 20,00 - 4,00 16,00 

41 04 510 633 006 Cesty – 
všeobec.materiál 

1 000,00 1 600,00 + 319,16 1 919,16 

41 06 200 637 027 VZ – Odmeny mimo PP 1 000,00 1 000,00 + 50,00 1 050,00 

41 08 200 637 002 Kultúra – 
Mikuláš,DD,.... 

4 000,00 4 000,00 + 599,22 4 599,22 

41 09 111 637 014 MŠ - stravovanie 1 000,00 1 000,00 + 171,20 1 171,20 

41 09 500 637 016 MOPS – sociálny fond 205,00 205, + 12,69 217,69 

41 09 500 637 005 MOPS – špeciálne 
služby 

0,00 0,00 + 330,00 330,00 

41 10 200 642 006 Dôchodcovia - strava 13 000,00 17 000,00 - 1 400,00 15 600,00 

41 10 200 611 OS - mzdy 4 060,00 4 060,00 + 474,18 4 534,18 

41 10 200 625 001 OS – SP nemocenské 60,00 60,00 + 8,11 68,11 

41 10 200 625 002 OS – SP starobné 570,00 570,00 + 111,71 681,71 

41 10 200 625 007 OS – SP rezervné 200,00 200,00 + 31,27 231,27 

41 10 200 637 016 OS – sociálny fond 40,00 40,00 + 3,72 43,72 

41 09 500 632 005 MOPS – telekom. 
služby 

10,00 10,00 + 33,50 43,50 

41 09 500 633 006 MOPS – všeobec. 
mater. 

0,00 0,00 + 223,12 223,12 

41 09 500 637 004 MOPS – všeobec. 
služby 

10,00 10,00 + 300,00 310,00 

41 09 500 637 001 MOPS - školenia 50,00 50,00 + 466,50 516,50 

41 09 500 637 014 MOPS - stravovanie 400,00 400,00 - 252,11 147,89 

41 09 500 621 MOPS - VšZP 876,00 876,00 - 825,00 51,00 

41 09 500 625 002 MOPS –SP starobné 1227,00 1227,00 - 69,49 1 157,51 

41 09 500 623  MOPS – ZP Dôvera 270,00 270,00 + 717,55 987,55 

41 09 500 633 010 MOPS – prac. odevy 50,0 50,00 + 894,49 944,49 

41 09 111 635 006 MŠ – údržba budov 3 000,00 3 000,00  - 717,55 2 282,45 

41 09 111 632 001 MŠ – plyn 4 000,00 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00 

41 09 500 611 MOPS - mzdy 8 760,00 8 760,00 + 2000,00 10 760,00 

3AC1 09 500 633 010 MOPS – prac.obleč. EU 1 000,00 1 000,00  - 307,31 692,69 

3AC1 09 500 637 005 MOPS – špec.služby EU 0,00 0,00 + 255,00 255,00 

3AC1 09 500 637 014 MOPS – stravovanie 
EU 

1 530,00 1 530,00 + 52,31 1 582,31 

  SPOLU:   0,00  

 
K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne otázky. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 118/2020 bolo zobraté na vedomie. 
 
10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  



 

Uznesenie č. 119/2020 

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

- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov. 

 
ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č.1/2020 – OcZ 

 
Príjmy a výdavky Rozpočtu: 
 

Kód 
zdroja 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 
2020 

Úpravený 
rozpočet 
2020 

Zmeny 
rozpočtu 
2020 

Rozpočet po 
zmene 2020 
 

  PRÍJMYBR     

41 121 001 -10 Daň za pozemky 
staré 

0,00 0,00 + 55,00 55,00 

41 121 002-10 Daň za stavby staré  0,00 0,00 + 20,00 20,00 

41 133 013-10 Popl. za TKO staré 
roky 

0,00 0,00 + 1 115,00 1 115,00 

41 292 019 Dobropisy 0,00 0,00 + 4 340,00 4 340,00 

111 312 001 Dotácia na ZŠ – 
norm. 

411 588,0
0 

411 588,0
0 

+ 44 799,00 456 387,00 

  SPOLU: 411 
588,00 

411 
588,00 

+ 50329,00 461917,00 

       

  PRÍJMOVÉ FO     

131J 453 Zostatok 
z predch.roku 

0,00 0,00 + 7 215,00 7 215,00 

46 454 002 Fond rozvoja obce 39 000,00 39 000,00 + 15 904,00 54 904,00 

  SPOLU: 39 000,00 39 000,00 + 23 119,00 62 119,00 

       

  VÝDAVKY BR OcU:     

131J 08 100 633006 Šport – všeob.mater. 
dot 

0,00 0,00 + 3 500,00 3 500,00 

41 08 100 633 006-
10 

Šport – všeob.mater.  0,00 0,00 + 1 500,00 1 500,00 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 5000,00 5 000,00 

       

  VˇYDAVKY BR ZŠ     

131J 09 121  Stravovanie  0,00 0,00 + 3715,00 3715,00 

111 09 121 Dotácia na ZŠ – 
normat. 

411 588,0
0 

411 588,0
0 

+ 44 799,00 456 387,00 

  SPOLU: 411 
588,00 

411 
588,00 

+ 48 514,00 460102,00 

       



  VÝDAVKY KR OcU:     

46 09 111 716 PD – materká škola 0,00 0,00 + 5 904,00 5 904,00 

46 01 110 717 002 Rekonštrukcia 
soc.zariadení v KD 

0,00 0,00 + 10 000,00 10 000,00 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 15 904,00 15 904,00 

 
Poslanci nemali pripomienky. K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne otázky. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 119/2020 bolo schválené. 
 
 
 
11. Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Uznesenie č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- správu Hlavného kontrolóra obce Vinodol z vykonanej kontroly 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 120/2020 bolo schválené. 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

Predložil Ing. Anton Zaťko. 

Uznesenie č. 121/2020 

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

- Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7    
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 121/2020 bolo schválené. 



13. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku podľa osobitého 

zreteľa 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol, že na 5. zasadnutí OcZ  poslanci obce Vinodol 

prerokovali žiadosť p. Jozefa Kalužáka a manželky Janky na odkúpenie podielov z pozemkov vo 

vlastníctve obce a  zastupiteľstvo vyhlásilo zámer na odpredaj týchto pozemkov v sume 5,-€ za m² 

a to na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.122/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
a, p r e r o k o v a l o 
 
Návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 
 
Predávajúci : Obec Vinodol 
Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 
IČO: 00308625 
DIČ: 2020408445 
v zastúpení: Peter Straňák, starosta obce 
 
a 
 
1. Kupujúci : Jozef Kalužák 
2. Kupujúci: Janka Kalužáková, rod.Katerinková 
 
 
Predávajúci Obec Vinodol je vlastníkom nehnuteľností – pozemky nachádzajúcich sa v obci Vinodol v 
katastrálnom území Dolný Vinodol, zapísanom v katastri nehnuteľností, OÚ Nitra, katastrálnom 
odbore, na: 
a) LV č. 653 ako: 
- Parcela registra „C“ 
parc.č. 97/1 - záhrady o výmere 392 m², v podiele ½ 
 
b) LV č. 462 ako: 
- Parcela registra „C“ 
parc.č. 96 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 673 m², v podiele 137/1024 
 
c) LV č. 146 ako: 
- Parcela registra „C“ 
parc.č. 93 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 22 m², v podiele 9/256 
- Parcela registra „C“ 
parc.č. 99/1 - záhrady o výmere 174 m², v podiele 9/256 
- Parcela registra „C“ 
parc.č. 99/2 - záhrady o výmere 175 m², v podiele 9/256 
 
Predávajúci predáva predmetné nehnuteľnosti v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; kupujúci prejavil záujem o ich 



kúpu, z dôvodu čoho dochádza k uzatvoreniu tejto kúpnej zmluvy. Osobitný zreteľ je 
zdôvodnený skutočnosťou, že pozemky nie sú v priamom dotyku s komunikáciou a obec ich 
nemôže zmysluplne využívať a nemajú pre obec do budúcna perspektívne využitie – pre obec 
nezaujímavý. 
 
 
B) s c h v a ľ u j e 
 
1/Kúpnu cenu medzi predávajúcim Obcou Vinodol a kupujúcim za 
predávané nehnuteľnosti – pozemky uvedené v čl. I. bod 1. písm.a) – písm.c) tejto zmluvy  
5,-€/ m², t.j. cena spolu 1 495,40 € (slovom tisícštyristodeväťdesiatpäť eur a štyridsať centov). 
 
2/ návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej medzi účastníkmi 
zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti – pozemkov   uvedených v Kúpnej zmluve v Čl. 1 bode 1. 
písm. a) –  písm.c) 
 
 
           
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  122/2020 bolo schválené. 

14. Schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy na budovu COOP Jednota v Hornom Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol, že na pracovnej porade a  po osobných tel. 

dohovoroch sa s poslancami zhodli na tom, že bývalú budovu obchodu COOP Jednota by bolo vhodné 

a momentálne  v danej situácii aj nutné zakúpiť. Uviedol, že ak nám následne vyjde projekt a budeme 

úspešný pri podaní žiadosti o NFP, táto budova by bola kompletne zrekonštruovaná a rozšírená.  Stala 

by sa  súčasťou terajšej  materskej školy.                                                                                                                                    

Toto riešenie sa hľadá hlavne z dôvodu nového zákona o povinnej predškolskej dochádzke, čo 

znamená že sa buď navýši kapacita škôlky, alebo neprijmeme najmladšie deti, čo by asi nebolo 

najšťastnejšie riešenie pre rodičov, ktorí sú zamestnaní. 

Poslanci nemali otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 123/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
A, p r e r o k o v a l o 
 
Návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 a  nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi 
účastníkmi: 
 
Kupujúci : Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol, zastúpený Peter Straňák, starosta 
IČO: 00308625, DIČ:2020408445 
 



Predávajúci: COOP Jednota Nitra, SD, 949 01 Nitra, Štefánikova 54, zápis: Obchodný register 
Okresného súdu Nitra, Odd.: Dr, vl.č.:19/N, zastúpený: Peter Šipčiak, predseda predstavenstva a Ing. 
Peter Šipčiak, člen predstavenstva, IČO:00168874, DIČ:2020411800, IČ DPH:SK2020411800 
 
kde predmetom prevodu je odkúpenie nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom (1/1) je COOP 
Jednota Nitra, SD  vedenej na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor pre obec Vinodol, v kat. 
území Horný Vinodol, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1211, pod B1 ako: 
 
1.1.1. Budova obchodu a služieb (popis stavby: POTRAVINY) so s.č. 217postavená na p.č. 148/11, 
1.1.2. Parcela r gistra “C” číslo 148/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 39 m2, 
1.1.3. Parcela registra “C” číslo 148/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 153 m2, 
1.1.4. Parcela registra “C” číslo 148/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 589 m2. 
 
B) s c h v a ľ u j e 
1/ Celkovú kúpnu cenu za predmet prevodu po zaokrúhlení v sume 41.600 € (slovom: 
štyridsaťjedentisícšesťsto eur), ktorá pozostáva : 
 Z kúpnej ceny za nehnuteľnosť uvedenú v bode 1.1.1. v sume 30.416,08 EUR (slovom: 

tridsaťtisícštyristošestnásť eurosem eurocentov). 
Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení je stavba so s.č. 217oslobodená od DPH. 
Stavba bola uvedená do užívania pred rokom 1960. 
 Z kúpnej ceny za nehnuteľnosť uvedenú v bode 1.1.2. v sume 558,48EURs DPH (slovom: 

päťstopäťdesiatosem eur štyridsaťosem eurocentov), čo predstavuje kúpnu cenu v sume 
11,933 EUR + 20 % DPH za 1 m2, teda sumu 465,40 EUR + 20 % DPH, spolu 558,48 EUR s DPH 
za 39 m2. 

 Z kúpnej ceny za nehnuteľnosť uvedenú v bode 1.1.3. v sume 2.190,96 EUR (slovom: 
dvetisícjednostodeväťdesiat eurdeväťdesiatšesť eurocentov), čo predstavuje kúpnu cenu 
v sume 14,32,- EUR za 1 m2, teda spolu 2.190,96 EUR za 153 m2.  

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení je pozemok, na ktorom stojí stavba so s.č. 
217 oslobodený od DPH. 
 Z kúpnej ceny za nehnuteľnosť uvedenú v bode 1.1.4. v sume 8.434,48EUR s DPH (slovom: 

osemtisícštyristotridsaťštyri eurštyridsaťosem eurocentov), čo predstavuje kúpnu cenu 
v sume 11,933 EUR + 20 % DPH za 1 m2, teda sumu 7.028,54 EUR + 20 % DPH, spolu 8.434,48 
EUR s DPH za 589 m2. 

 
2/  návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uzavretej 
medzi účastníkmi zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti    uvedenej v Kúpnej zmluve v  bode 1.1.1 -
1.1.4. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 123/2020 bolo schválené 

15. Schválenie žiadosti o NFP na rekonštrukciu a rozšírenie MŠ 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  Ukázal základnú situáciu od projektanta,  p. Peter  

Podhorský sa spýtal, či môžeme zasahovať do jestvujúcej škôlky. Starosta odpovedal, že má 

dohodnutý termín na SIEA, kde danú otázku prerokuje. 

 



Uznesenie č. 124/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
S ch v a ľ u j e     
 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské 
zdroje v rámci výzvy  s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  s názvom projektu „MATERSKÁ 
ŠKOLA V OBCI VINODOL –ROZŠÍRENIE KAPACITY “ 

a  
 
S ú h l a s í : 
 

- s predložením  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu Ľudské 
zdroje na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy  OPLZ-PO6-SC612-2019-2 na projekt 
s názvom „ MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL – ROZŠÍRENIE KAPACITY “ 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 
obce, 
 

- so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku, 

 
- so zabezpečením finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu 

vo výške min.5 % z celkových oprávnených výdavkov  projektu  
 

-  so zabezpečením  financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce 

 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 124/2020 bolo schválené 

16. Informácia o výpočte poplatku za odpad 

Starosta obce p. Peter Straňák  podrobne vysvetlil výpočet  ceny za vývoz odpadu, na základe ktorej 

poslanci schválili cenu poplatku za vývoz KO pre rok  2020. Spoločne s prítomnými poslancami 

a občanmi na dataprojektore prešiel reálnymi nákladmi za minulý rok z podkladov od Ponitrianskeho 

združenia obcí (PZO), z čoho vyšla aj schválená suma za odpady. Tiež potom uviedol, že je úprimne 

rád, že sa spomedzi obcí združených v PZO pohybujeme v tých najlepších číslach, čo v prepočtoch aj 

bolo vidieť. Tomuto dopomohol v prvom rade aj zberný dvor, ktorý nám závidia susedné obce a tiež 

aj farebné smetné nádoby, ktoré máme vo dvoroch vďaka účasti v združení PZO. Z tohto združenia sa 

nám dnes určite neoplatí vystúpiť, ako to zaznelo na minulom zastupiteľstve. V tejto chvíli by to bolo 

komplikované z technického, materiálneho a hlavne legislatívneho hľadiska pokiaľ chceme zachovať 

pre obyvateľov ten komfort, ktorý máme. Podľa jeho názoru, či už by sme si chceli robiť zber 



samostatne, alebo s nejakou inou odpadovou spoločnosťou vyšlo by nás to ďaleko viacej ako 

súčasných 27,-€. 

 K tomuto bodu nemal nikto ďalšiu otázku. 

 

Uznesenie č.125/2020 

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

- informáciu o výpočte poplatku za odpad 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  125/2020 bolo schválené. 

 

17. Rôzne 

Starosta: 

- poďakoval poslancom za navýšenie jeho základného platu, a oznámil, že tak ako v minulom 

volebnom období, kedy poberal odmenu vo výške 20% počas 2 a pol roka, a časť z tejto odmeny 

rozdal na športové, kultúrne, školské či cirkevné aktivity občanov a združení v našej obci v sume  

3.800,-€, tak  aj s časťou tejto súčasnej odmeny bude postupovať rovnako.  

- starosta obce poďakoval poslancovi p. Petrovi Podhorskému za zastupovanie počas jeho dlhodobej 

práce neschopnosti, za to, že zodpovedne viedol zasadnutie OcZ, pravidelne chodieval na pracovné 

porady so zamestnancami, tiež mal na starosti zabezpečenie Mikuláša a Vianočných trhov.  Plnil aj 

mimoriadnu úlohu a to, že sa veľkou mierou  pričinil o usporiadanie pozemkov pod obecným 

ihriskom a tiež na odkúpení pozemkov pod IBV Novohorská. Preto starosta obce p. Peter Straňák 

podal návrh o pridelení mimoriadnej odmeny 1100,-€, na základe zásad o odmeňovaní poslancov, 

ktoré má obec Vinodol schválené od 28.01.2011. Všetci prítomný poslanci súhlasili a nemali 

námietky. 

Uznesenie č.126/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  

s c h v a ľ u j e 

-  na návrh starostu obce Petra Straňáka mimoriadnu odmenu zástupcovi starostu obce 

Petrovi Podhorskému za zvládnutie väčšej náročnosti výkonu jeho funkcie počas dlhodobej 



práceneschopnosti starostu a tiež aj splnenie mimoriadnej úlohy pri usporiadaní obecného 

majetku v sume 1.100,-€. Táto odmena je navrhnutá a schválená v zmysle zásad 

odmeňovania poslancov OcZ vo Vinodole, zo dňa 28.01.2011 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (p. Peter Podhorský) 
Uznesenie č.  126/2020 bolo schválené. 

 

- ďalej pozval všetkých na degustáciu vín, ktorá sa uskutoční  dňa 13.03.2020 v KD vo Vinodole 

- vyzval poslancov a kultúrnu komisiu na predkladanie návrhov ohľadom programu Vinodolského 

letného festivalu 

-informoval o podaní  Žiadosti spoločne s obcou Veľký Cetín na Úrad NSK ohľadom rekonštrukcie 

cesty III/1641. Z úradu NSK nám prišla odpoveď, že našu žiadosť evidujú a oprava tejto cesty bude 

zaradená do plánu opráv ciest II. a III. triedy pre rok 2021 od konca obce Veľký Cetín po začiatok obce 

Vinodol v dlžke cca 1900m. 

-vyzval poslancov aby popremýšľali o zmene VZN o dotáciách, v ktorom by bolo dobré špecifikovať čo 

sa z dotácií hradiť môže a čo nemôže. 

-informoval o IBV – Novohorská, kde momentálne prebiehajú 4 stavebné povolenia. 

-informoval o rekonštrukcií sociálnych zariadení v kultúrnom dome. 

Ďalej starosta obce odpovedal, na niekoľko otázok z minulého zastupiteľstva, ktoré neboli 

zodpovedané: 

- poslanec p. Vladimír Špánik bol spájaný s obecnými novinami. – starosta vysvetlil: pán poslanec 

Špánik nemá na obecné noviny žiaden vplyv. 

- prečo majú niektoré domácnosti 110l, niektoré 120l a niektoré 240l nádoby na KO? starosta 

vysvetlil -  je to nastavené vo VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Vinodol, ktoré určuje koľko občanov musí byť v domácnosti na 

jednu  nádobu a kto môže mať viacej nádob, alebo väčšie.  Toto VZN je rovnaké pri všetkých obciach 

PZO. 

- PZO je nezisková organizácia a nemá nikto nad ňou žiadny dohľad. starosta vysvetlil -  dohľad nad 

PZO má predsedníctvo PZO a Valné zhromaždenie PZO, ktorých členmi sú obce a v ich zastúpení 

starostovia.  Tiež máme revízora združenia, ktorý kontroluje všetky finančné operácie, máme svojho 

právnika a pravidelne tam chodí na kontroly Ministerstvo životného prostredia, kvôli dotácii. PZO je 

združenie obcí a nie nezisková organizácia, preto chceme aby sa nejaký zisk vytváral a to z dôvodu 

rozširovania, modernizácie a obnovy vybavenia PZO. 

- čo sa deje zo separovaným zberom? starosta vysvetlil – preplácajú nám ho Organizácie združených 

výrobcov (OZV) priamo do PZO, ktoré robí zber a zvoz týchto zložiek. Vedeniu PZO sa podarilo  



vyrokovať na tento rok sumu na 9,50 €/osoba, z minuloročných 6,-€/osobu. Zdá sa to veľmi dobré 

navýšenie, ale potrebovali by sme zhruba 12,-€ aby sme vyrovnali náklady na zber a zvoz týchto 

komodít a aby sme mali z toho aj rezervu na obnovu techniky. 

- Kamera na dolnom Vinodole, kde bude umiestnená. starosta vysvetlil -  kamera už je namontovaná, 

je umiestnená na križovatke Hlavná ulica – ulica K vodárni, pri ďalších dvoch kamerách. 

- Prečo sú  prerokovávané body  málo vysvetlené verejnosti a problém s čitateľnosťou materiálov na 

dataprojektore. starosta vysvetlil -  Dataprojektor bol premiestnený ďalej od plátna, aby bol 

premietaný obsah čo najviac čitateľný. 

Ohľadom informovanosti, poslanci aj starosta s radosťou odpovedia na otázky k prerokúvaným 

bodom, nič sa nezatajuje a verejnosť je informovaná  aj cez tzv. Rozhlas, je to internetová  aplikácia  

cez ktorú sa posielajú všetky dôležité informácie, cez  Obecné noviny s podrobným rozpisom 

uznesení z obecných zastupiteľstiev a diania v obci, starosta sa snaží na zasadnutí osobne informovať  

a odpovedať na všetko o čo sa poslanci, alebo občania dopytujú. Zákon dovoľuje sa pýtať a my vždy 

vyjdeme v ústrety, ale dodal, že to nesmie byť šikanózne voči nemu, zamestnancom úradu alebo 

poslancom. 

 

- informoval, že čo sa týka otázky ohľadom voľného priestoru hasičskej zbrojnice, bola obci 

odsúhlasená dotácia, z ktorej vymeníme okná a dvere v priestoroch bývalej pošty. Ďalej by sme 

z tejto dotácie chceli vymeniť prednú bránu a možno dlažbu. Po rekonštrukcii by to mohla byť 

zasadačka ktorú by mohli použiť všetky združenia obce, ktoré ho budú potrebovať. Ďalej uviedol, že 

DHZ Vinodol patrí pod obec Vinodol a budova hasičskej zbrojnice patrí obci, preto DHZ nepotrebuje 

dostať tento priestor do správy ako bolo minule povedané, bude ho môcť používať prioritne. 

- máme skamerovanú celú obec, v okolitých obciach je úplne bežné, že sú prezentované 

videozáznamy zo zastupiteľstiev, poslanci boli vyzvaní aby sa zamysleli a budúce zasadnutie OcZ by sa 

mohlo  či už formou internetu alebo inej platformy prezentovať občanom, nech si urobia názor. 

Odpoveď-  starosta odpovedal, že v prvom rade on s videozáznamom zo zastupiteľstiev problém 

nemá a dokonca nad jeho vyhotovovaním uvažoval, len odkedy platí prísnejší zákon o ochrane 

osobných údajov a smernica GDPR, ktorá kladie dôraz na to, ako a kde sa zverejňujú osobné údaje a 

nie je to preto také jednoduché. A po druhé ho zaujalo že v okolitých obciach je úplne bežné, že sú 

prezentované videozáznamy zo zastupiteľstiev ,  poslal  preto  e-mail 10 kolegom starostom a 

starostkám a dopadlo to tak, že videozáznam zo zastupiteľstva   robia iba v jednej väčšej obci ako sme 

my a to v obci  Veľký Kýr, kde majú vlastnú televíziu. Ale ak by bol záujem, môžeme začať robiť 

videozáznam, boli by sme však medzi prvými z obcí, čiže to nie je až také bežné ako bolo 

prezentované. Tento videozáznam bude však nutné zostrihať a až potom ho môžeme zavesiť napr. na 

internetovú stránku obce. Čiže na toto bude treba zodpovedného človeka, alebo firmu ktorú si 

zaplatíme. 

- rozmiestnenie obmedzovačov rýchlosti po dedine, pretože autá jazdia rýchlo. starosta vysvetlil -  

autá jazdia rýchlo  po všetkých uliciach v našej obci, na všetky ulice však obmedzovače rýchlosti dať 

nemôžeme. Dobré by bolo umiestniť obmedzovač napríklad pred školu a podobné zariadenia. 

- ako sme postúpili pri riešení kanalizácie a či sme sa prihlásili do výzvy, ktorá bola vypísaná. starosta 

vysvetlil: posledná výzva vyšla na 50mil. €, len naša obec však potrebuje 5 mil. €, starosta tiež 



uviedol, že bol na ministerstve Životného prostredia a pán minister  povedal, že peniaze z tejto výzvy 

budú použité hlavne  na dokončovanie kanalizácií, čiže každá naša žiadosť by boli momentálne 

vyhodené finančné prostriedky. Ak najbližšie vyjde vhodná výzva určite sa do nej zapojíme.  

Starosta sa ešte spýtal či má niekto z poslancov alebo z občanov  nejakú otázku do diskusie. Nemal 

nikto. 

18. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval poslancom OcZ a všetkým prítomným za účasť na 6. 

zasadnutí OcZ a za slušný priebeh rokovania. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 19:47 hod. 

 

 

 

                                                                                                                                        Peter Straňák 
                                                                                                                                        starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

p. Peter Podhorský 

 

Ing. Jozef Kozár 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 

 

 

 

 

 


