
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

zo 7. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní:  Ing. Jozef Kozár, Ing. Peter Havík, Juraj Podhorský, Peter Podhorský, Marek Melišek, 
Monika Matušicová, Ing. Magdaléna Škadrová, Vladimír Špánik 

Neprítomní:  Františka Melišková (ospravedlnená) 

Peter Straňák, starosta obce 

 Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

 Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

Silvia Ďuranová – ekonómka obce 

Začiatok 7. 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. Uviedol, že podľa 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, zo dňa 20.04.2020 prebehne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Vinodol bez účasti verejnosti a  za dodržania prísnych hygienických opatrení  

podľa §48 ods. 4 pism. e) zákona i..355/2007 Z. z. . Ďalej uviedol, že zvukový záznam z  rokovania 

bude zverejnený do 2 pracovných dní od konania rokovania na internetovej stránke obce Vinodol a 

zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená do piatich pracovných dní na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce.  K zastupiteľstvu sa konala pracovná porada a záznam z nej bol doručený 

aj poslancom, ktorí sa nemohli porady zúčastniť.  

Starosta 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, Ing. Jozef Kozár 

Návrhová komisia:  Ing. Peter Havlík – predseda 

p. Monika Matušicová – člen 

p. Peter Podhorský - člen 

 
Uznesenie č. 127/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    

 

 vo l í 

-  overovateľov zápisnice zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 

dňa 23.04.2020 v zložení:  p. Juraj Podhorský, Ing. Jozef Kozár 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.127/2020 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 128/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

       A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Peter Havlík – predseda 
       p. Monika Matušicová – člen 
       p. Peter 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: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 128/2020 bolo schválené. 

 

3. Schválenie programu  7. 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. Starosta navrhol, aby sa do programu 

doplnili dva body, a to Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol za 

rok 2019 a Oznámenie zámeru obce na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Program  

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 7.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie monitorovacej správy k 31.12.2019 

7. Zásady odmeňovania poslancov 



8. Schválenie uznesenia k výzve na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov SR v správe 

SPF 

9. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, 

škola..) 

10. Rozpočtové opatrenie č.3/2020 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, 

škola..) 

11. Rozpočtové opatrenie č.4/2020 (OcZ) 

12. Rôzne – diskusia 

13. Záver 

 

Uznesenie č. 129/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. s c h v a ľ u j e  

- program 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 1 (p.Špánik) 

Proti: 6 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 (p. Melišek) 

Uznesenie č.129/2020 nebolo schválené. 

 

 

Program po doplnení bodov: 
1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 7.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie monitorovacej správy k 31.12.2019 

7. Zásady odmeňovania poslancov 

8. Schválenie uznesenia k výzve na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov SR v správe SPF 

9. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

10. Rozpočtové opatrenie č.3/2020 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky - UPSVaR, škola..) 

11. Rozpočtové opatrenie č.4/2020 (OcZ) 

12. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol za rok 2019 

13. Oznámenie zámeru obce na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Rôzne – diskusia 

15. Záver 

 

Uznesenie č. 130/2020 



Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

B. s c h v a ľ u j e  

-program  7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole s doplnenými bodmi 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p. Špánik) 

Uznesenie č.130/2020 bolo schválené. 

 

 

4.Kontrola uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

 Uznesenie č. 131/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- kontrolu plnenia uznesení zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 

13.02.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 131/2020 bolo schválené. 

 

5. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode nemal žiaden z poslancov interpeláciu. 

 

 

6. Schválenie monitorovacej správy k 31.12.2019 

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

 

Uznesenie č.132/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

p r e r o k o v a l o   Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Vinodol 

k 31.12.2019 

 A/ k o n š t a t u j e,   že obec Vinodol 



 splnila príjmy vo výške 1 676 954,13€, čo je 95,51% z celkového rozpočtu 

 a výdavky čerpala spolu vo výške 1 494 749,89, čo je 91,40% z celkového 

rozpočtu 

B/ s c h v a ľ u j e   predloženú monitorovaciu správu 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  132/2020 bolo schválené 

7. Zásady odmeňovania poslancov 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že vzhľadom na novelizáciu §25 ods. 7 v Zákone 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., bolo potrebné pristúpiť k aktualizácii zásad odmeňovania 

poslancov. Od schválenia tejto  novely je plat a odmena zástupcu starostu obce výlučne v pôsobnosti 

starostu obce. Na základe toho starosta obce  vydal Rozhodnutie o výške mesačnej mzdy pre 

zástupcu starostu obce  v sume 60,-€ v hrubom. V časti odmien poslancov sa nič nemení. 

Poslanec p. Špánik mal pripomienku, že informácia o výške odmeny 60 € je verejná informácia. 

Starosta odpovedal, že  Rozhodnutie je zverejnené  na stránke obce a teda táto informácia je 

verejnosti prístupná. 

Poslanci  už nemali ďalšie pripomienky. 

 

Uznesenie č.133/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e 

- zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 133/2020 bolo schválené.  

8. Schválenie uznesenia k výzve na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov SR v správe 

SPF 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol , že Slovenská republika nám môže niektoré 

pozemky (pozemky pod Obecnou ulicou, pod chodníkom a nástupišťom na Donátovej ulici a časti 

príjazdových komunikácií k Domu smútku a Zberného dvora.) v správe Slovenského pozemkového 

fondu  bezodplatne previesť do majetku obce, je však k tomu potrebné doložiť okrem iných 

dokumentov  aj uznesenie schválené OcZ,  kde sa uvedie na čo predmet záujmu slúži, kým bol 

vybudovaný  a jeho účel.  Poslanci nemali pripomienky. 

 



Uznesenie č. 134/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

 
s  c h v a ľ u j e 
 
-     majetkovo právne usporiadanie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu a vo 
vlastníctve Slovenskej republiky a zároveň prehlasuje, že: 

- pozemok na LV č.1536, k.ú. Horný Vinodol, parc.č.  KNE 926 o výmere 2108 m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži ako miestna komunikácia s názvom Obecná ulica 
a tá bola delimitovaná obci z ONV Nitra, dňa 09.07.1991. 

- pozemok na LV č.1598, k.ú. Horný Vinodol, parc.č.  KNC 932/2 o výmere 268 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži ako miestny chodník. Vybudovaný obcou 
Vinodol v roku 2016, na základe stavebného povolenia. 

- pozemok na LV č.1598, k.ú. Horný Vinodol, parc.č.  KNC 932/3 o výmere 285 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži ako miestny chodník a autobusové 
nástupište. Vybudované obcou Vinodol v roku 2016, na základe stavebného povolenia. 

- pozemok na LV č.1598, k.ú. Horný Vinodol, parc.č.  KNC 932/4 o výmere 34 m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži ako miestny chodník a autobusové nástupište. 
Vybudovaný obcou Vinodol v roku 2016, na základe stavebného povolenia. 

- pozemok na LV č.1629, k.ú. Dolný Vinodol, parc.č.  KNE 729 o výmere 2025 m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži ako miestna komunikácia s názvom Obecná ulica 
a tá bola delimitovaná obci z ONV Nitra, dňa 09.07.1991. 

- pozemok na LV č.1629, k.ú. Dolný Vinodol, parc.č.  KNE 396/2 o výmere 176 m2, druh pozemku 
- ostatná plocha , ktorý slúži ako prístupová komunikácia do Domu smútku a na Zberný dvor 
obce. 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 134/2020 bolo schválené. 
 

9. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

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

 

Uznesenie č. 135/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
B e r i e    n a   v e d o m i e  
 
- úpravu rozpočtu RO č.2/2020 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. 2/2020 – starosta obce 
 

Úprava rozpočtu v BP a BV 
 

Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 
2020 

Úpravený 
rozpočet 
2020 

Zmeny 
rozpočtu 
2020 

Rozpočet 
po zmene 
2020 
 

  PRÍJMY  BR:     

111 312 001-05 UPSVaR - dot. na 
soc.dávky 

0,00 0,00 + 16773,88 16 773,88 

111 312 001-AU UPSVaR – dot. na stravu 0,00 0,00 + 27 561,60 27561,60 

111 312 012-AU MV SR – dotácia na 
matriku 

2 250,00 2 250,00 + 1 236,45 3 486,45 

111 312 012-AU MV SR – dot. na reg.adries 50,00 50,00 + 56,00 106,00 

111 312 001-AÚ MV SR – dot. na škol.potr 0,00 0,00 + 49,80 49,80 

111 312 012-AU MV SR –dot. na dopravné 
ZŠ 

0,00 0,00 + 660,00 660,00 

111 312 012-AU MV SR – dot. na lyž.kurz ZŠ 0,00 0,00 + 1 800,00 1 800,00 

111 312 012-AU MV SR–dot.naškol.vprír.ZŠ 0,00 0,00 + 3 000,00 3 000,00 

111 312 012-AU MV SR-dot. na VZP ZŠ 0,00 0,00  1 334,00 1 334,00 

111 312 012-AU MV SR-dot. na REGOB 650,00 650,00 + 10,99 660,99 

111 312 012-AU MV SR – dot. na VOĽBY  0,00 0,00 + 1 439,00 1 439,00 

111 312 012-AU MV SR – dotácia na SZP ZŠ 0,00 0,00 + 1 650,00 1 650,00 

  SPOLU: 2950,00 2 950,00 + 56 362,75 59 312,75 
       
  PRÍJMOVÉ FO:     
131J 453  Zostatok z predch.roku 0,00 7 215,20 + 1502,40 8 717,60 

  SPOLU: 0,00 7 215,20 + 1 502,40 8 717,60 
       
  VÝDAVKY  BR:     

131J 01 110 
637037 

Vratka za stravu do ŠR 0,00 0,00 + 5 217,60 5 217,60 

111 10 700 642 
014 

Soc.dávky 0,00 0,00 + 16 773,88 16 773,88 

111 10 700 633 
006 

Školské potreby HN 0,00 0,00 + 49,80 49,80 

111 01 110 614 Odmeny REGOB 650,00 650,00 + 10,99 660,99 

111 01 110 
633006 

Všeob.mater. – z dotácie 50,00 50,00  + 56,00 106,00 

111 01 330 611 Matrika - mzda 990,00 990,00 + 30,00 1 020,00 

111 01 330 621 Matrika – VšZP 109,00 109,00 + 3,00 112,00 

111 01 330 625 
001 

Matrika - nemocenské 15,00 15,00 + 2,00 17,00 

111 01 330 625 
002 

Matrika - starobné 155,00 155,00 + 5,00 160,00 

111 01 330 625 
004 

Matrika - invalidné 33,00 33,00 + 2,00 35,00 

111 01 330 625 
007 

Matrika - rezervné 52,00 52,00 + 3,00 55,00 



111 01 330 632 
003 

Matrika - poštovné 0,00 0,00 + 20,00 20,00 

111 01 330 633 
006 

Matrika – všeobecný 
materiál 

469,00 469,00 + 300,00 769,00 

111 01 330 633 
004 

Matrika – prev.stroje, 
prístr. 

0,00 0,00 + 811,45 811,45 

111 01 330 633 
016 

Matrika - reprezentačné 40,00 40,00 + 60,00 100,00 

111 01 600 614 VOĽBY - odmeny 0,00 0,00 + 120,00 120,00 

111 01 600 621 VOĽBY - VšZP 0,00 0,00 + 12,00 12,00 

111 01 600 625 
001 

VOĽBY – SP nemocenské 0,00 0,00 + 1,68 1,68 

111 01 600 625 
002 

VOĽBY – SP starobné 0,00 0,00 + 16,80 16,80 

111 01 600 625 
003 

VOĽBY – SP úrazové  0,00 0,00 + 1,62 1,62 

111 01 600 625 
004 

VOĽBY – SP invalidné 0,00 0,00 + 3,60 3,60 

111 01 600 625 
005 

VOĽBY – SP nezamest. 0,00 0,00 + 1,20 1,20 

111 01 600 625 
007 

VOĽBY – SP rezervné 0,00 0,00 + 5,70 5,70 

111 01 600 631 
001 

VOĽBY - cestovné 0,00 0,00  + 7,80 7,80 

111  01 600 632 
003 

VOĽBY - poštovné 0,00 0,00 + 49,30 49,30 

111 01 600 632 
005 

VOĽBY – telekom. služby 0,00 0,00 + 10,00 10,00 

111 01 600 633 
006 

VOĽBY – všeobec. materiál 0,00 0,00 + 120,00 120,00 

111 01 600 633 
006 

VOĽBY – štátny znak 0,00 0,00 + 43,20 43,20 

111 01 600 633 
016 

VOĽBY - reprezentačné 0,00 0,00 + 24,00 24,00 

111 01 600 634 
004 

VOĽBY - prepravné 0,00 0,00 + 12,08 12,08 

111 01 600 637 
014 

VOĽBY - stravovanie 0,00 0,00 + 150,80 150,80 

111 01 600 
637026 

VOĽBY – odmeny členom 0,00 0,00 + 655,80 655,80 

111 01 600 637 
027 

VOĽBY – odmeny 
doručenie 

0,00 0,00 + 83,20 83,20 

111 01 600 637 
037 

VOĽBY – vratka do ŠR 0,00 0,00 + 120,22 120,22 

  SPOLU: 2 563,00 2 563,00 24783,72 27 346,72 
       

  VÝDAVKY KR - PRESUN     

46 04 510 717 
001 

Vybudovanie chodníka 40 000,00 40 000,00 - 800,00 32 000,00 



46 01 110 719 
002 

Insígnie starostu obce 0,00 0,00 + 800,00 800,00 

  SPOLU: 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 

       

  VÝDAVKY BR ZŠ:     
111 09 600 600 ZŠ – strava zadarmo 0,00 0,00 + 27 561,60 27 561,60 

111 09 120 600 ZŠ - dopravné 0,00 0,00 + 660,00 660,00 

111 09 120 600 ZŠ – lyžiarsky kurz 0,00 0,00  + 1 800,00 1 800,00 

111 09 120 600 ZŠ – škola v prírode 0,00 0,00 + 3 000,00 3 000,00 

111 09 120 600 ZŠ – vzdel.poukazy 0,00 0,00 + 1 334,00 1 334,00 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 34355,60 34 355,60 
       
 
K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne otázky. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 135/2020 bolo zobraté na vedomie. 
 
10. Rozpočtové opatrenie č.3/2020 

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

 

Uznesenie č. 136/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  
 
B e r i e    n a   v e d o m i e  
 
-   úpravu rozpočtu RO č.3/2020 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.3/2020 – starosta obce 
 
Úprava rozpočtu v BP a BV 
 

Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 
2020 

Úpravený 
rozpočet 
2020 

Zmeny 
rozpočtu 
2020 

Rozpočet 
po zmene 
2020 
 

  PRÍJMY  BR:     

111 312 001-05 UPSVaR - dot. na 
soc.dávky 

0,00 16 773,88 + 8 434,25 25 208,13 



111 312 012-AU MV SR – dotácia na MŠ 3 000,00 3 000,00 + 1 491,00 4491,00 

  SPOLU: 3000,00 19 773,88 + 9 925,25 29 699,13 
       
  PRÍJMY KR     
111 322 001 MV SR – dotácia na HZ 0,00 0,00 + 11 264,06 11 264,06 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 11 264,06 11 264,06 
       
  VÝDAVKY  BR:     

111 10 700 642 
014 

Soc.dávky 0,00 16 773,88 + 8 434,25 25 208,13 

111 09 111 633 
006 

MŠ – vš.mater. z dotácie 2 000,00 2 000,00 + 1 391,00 3 391,00 

111 09 111 634 
004 

MŠ – dopravné z dotácie 0,00 0,00 + 100,00 100,00 

41 01 110 
633001 

Obec – inter.vybavenie 2 000,00 2 000,00 -250,00 1 750,00 

41 01 110 637 
017 

Obec – provízia 
(strav.lístky) 

0,00 0,00 + 250,00 250,00 

111 01 600 637 
037 

VOĽBY - vratky 0,00 120,22 -57,61 62,61 

111 01 600 634 
004 

VOĽBY - prepravné 0,00 12,08 + 0,01 12,09 

111 01 600 637 
004 

VOĽBY – všeobec. služby 0,00 0,00 + 57,60 57,60 

41 03 200 637 
027 

PO – odmeny 
mimoprac.pom 

520,00 520,00 -90,00 430,00 

41 04 120 637 
015 

AČ - poistné 0,00 0,00 + 24,00 24,00 

41 09500 637 
005 

MOPS – špec. služby obec 35,00 35,00 + 66,00 101,00 

  SPOLU: 4 555,00  21 461,18 9925,25 31 386,43 
       

  VÝDAVKY KR      

111 03 200 717 
002 

Rekonštr. HZ - dotácia 0,00 0,00 +11 264,06 11 264,06 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 11 264,06 11 264,06 

       

 
Poslanci nemali pripomienky. K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne otázky. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 136/2020 bolo zobraté na vedomie. 
 
 
 
 



11. Rozpočtové opatrenie č.4/2020 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

Uznesenie č. 137/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole   
 
s c h v a ľ u j e  
 
-    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 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 

2020 

Úpravený 
rozpočet 
2020 

Zmeny 
rozpočtu 

2020 

Rozpočet po 
zmene 2020 

 
  PRÍJMYBR      
1AC1 312 001-AU Dotácia na AČ 2019-

ŠR 
0,00 0,00 + 118,66 118,66 

1AC2 312 001-AU Dotácia na AČ 2019-
EU 

0,00 0,00 + 672,37 672,37 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 791,03 791,03 
       
  PRÍJMOVÉ FO      
46 454 002 Fond rozvoja obce 39 000,00 54 904,00 + 31 200,00 86 104,00 
  SPOLU: 39 000,00 54 904,00 + 31 200,00 86 104,00 
       
  VÝDAVKY BR OcU:      
1AC1 01 110 633 006-AU Všeobmater.-covid ŠR 0,00 0,00 + 118,66 118,66 
1AC2 01 110 633 006-AU Všeob.mater.-covid 

EU 
0,00 0,00 + 223,27 223,27 

1AC2 01 110 633 004-AU Stroje, prístr. - covid 0,00 0,00 + 449,10 449,10 
  SPOLU: 0,00 0,00 + 791,03 791,03 
       
  VÝDAVKY KR OcU:      
46 01 110 711 001 Nákup pozemkov 0,00 0,00 + 11 183,92 11 183,92 
46 01 110 712 001 Nákup budov 42 000,00 42 000,00 - 11 183,92 30 816,08 
46 03 200 717 002 Rekonštr.HZ-

vlastnézdr 
0,00 0,00 + 1 400,00 1 400,00 

46 08 400 717 001 Kolubárium 0,00 0,00 + 3 300,00 3 300,00 
46 01 110 713 001 Interiérové vyb.-

stánky 
0,00 0,00 + 4 500,00 4 500,00 

46 01 110 717 002-AU Rekonštr.soc.zariadení 0,00 10 000,00 + 22 000,00 32 000,00 
  SPOLU: 42 000,00 42 000,00 + 31 200,00 73 200,00 
 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 137/2020 bolo schválené. 

 



12. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol za rok 2019 

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

Uznesenie č. 138/2020 

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

 
-   správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinodol za rok 2019 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8    
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 138/2020 bolo vzaté na vedomie. 

13. Oznámenie zámeru obce na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák, uviedol, že sa jedná o parcelu č. 769/19, v k.ú.  Dolný 

Vinodol vo výmere 52 m² (IBV na Novohorskej ulici), ktorú je potrebné odpredať  ZSD a.s., na 

vybudovanie kioskovej trafostanice.  

Poslanec p. Peter Podhorský sa spýtal na postup pri odpredaji stavebných pozemkov, lebo ľudia sa na 

to pýtajú. 

Starosta odpovedal, že informácie k tejto otázke má pripravené do bodu Rôzne. 

 

Uznesenie č.139/2020 

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

 

- zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov - pozemok v registri C KN, parcela č.769/19, ostatná plocha, evidovaný na LV 
č.1140 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol 
o výmere 52 m² v podiele 1/1, t.j. 52 m². Cena nehnuteľnosti:  100,- € za 52 m². Za dôvody 
hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Vinodol považuje: pozemok obec 
Vinodol odpredáva na základe Zmluvy o spolupráci, uzavretej v súlade s § 269 ods. 2 zákona 
č.513/1991 Zb. obchodný zákonník so Západoslovenskou distribučnou, a.s. Čulenova 6, 816 
47 Bratislava, podpísanou dňa 4.6.2018 a článku 6 ods. 2a)  tejto zmluvy. Tento pozemok 
bude slúžiť na umiestnenie kioskovej trafostanice pre IBV Novohorská ulica.  
 



 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  139/2020 bolo schválené. 

17. Rôzne 

Starosta: 

- informoval o odporučení Rady pre rozpočtovú zodpovednosť SR  z dôvodu nepriaznivej finančnej 

prognózy pre mestá a obce. Z tohto hľadiska aj on zatiaľ  odporúča zastaviť všetky naplánované 

investície, okrem tých začatých a všetkých, ktoré budú spolufinancované formou dotácií. 

Nedokončené máme kolumbárium, kde treba ešte osadiť  mramorové časti, na dokončenie 

miestneho trhoviska pred polyfunkčnou budovou chýbajú stánky a tiež je potrebná realizovať ďalšiu 

časť rekonštrukcie HZ, na ktorú nám už aj prišli finančné prostriedky. Na poslednej porade 

s poslancami sa dohodli na rekonštrukcii sociálnych zariadení v KD, táto rekonštrukcia by sa mala  

vykonať v blízkej dobe. 

- informoval o predbežnej ponuke na vyasfaltovanie ostatnej plochy pred polyfunkčnou budovou 

v rozlohe cez 200 m² v cene do 10.000€ s DPH. V tejto cene je vybratie pôvodného krytu, zhutnenie 

podkladu kamenivom, vyspádovanie a vyasfaltovanie. Dodal, že keď táto kríza pominie, bola by to 

veľmi dobrá alternatíva dokončenia plôch v tejto našej centrálnej zóne, ktorá v obci už dlhodobo 

chýbala a začína mať svoju podobu. 

-  ďalej informoval , že v blízkej budúcnosti  musíme počítať s potrebou a nutnosťou vybudovania 

vodovodnej siete, elektrických domových prípojok a komunikácií  pre IBV na Novohorskej ulici. 

Predpokladá,  že toto všetko budeme financovať  z vlastných zdrojov, aj keď určitá časť týchto financií 

sa nám vráti pri predaji stavebných pozemkov. Zatiaľ má informáciu ohľadom asfaltovej komunikácie 

s obrubníkmi, ktorá by mohla stáť do 160.000,-€ v dĺžke zhruba 350m. 

- k IBV Novohorská ešte dodal, že do budúceho zasadnutia OcZ by sa poslanci mohli dohodnúť a určiť 

možnú formu predaja stavebných pozemkov. Predaj týchto pozemkov je možný len na základe 

zákona č.138/1991 Z.z. t.j. Zákon o majetku obcí a to podľa §9a ods.1 a v ňom sa píše:  ak tento zákon 

neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:  a/na základe obchodnej 

verejnej súťaže, b/dobrovoľnou dražbou alebo c/priamym predajom najmenej za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.  

Starosta  odporúča predávať stavebné pozemky na základe obchodnej verejnej súťaže, tak ako to robí 

väčšina obcí, kde znalec určí minimálnu cenu, záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť a ten kto dá 

najlepšiu ponuku je víťazom. Tu je treba uviesť, že každý z uchádzačov bude musieť po prihlásení sa 

do súťaže dať nejakú poslancami  určenú zábezpeku a tiež sa  budú musieť určiť ďalšie podmienky. 

Pre vyhodnotenie si poslanci určia výberovú komisiu (zloženú najlepšie z poslancov a odborníkov)  

p. Podhorský P. sa spýtal, akým spôsobom dokážeme uprednostniť občanov Vinodolu pri verejnej 

obchodnej súťaži. 



Starosta odpovedal, že podmienky predaja stanovia poslanci a teda jedna z podmienok, môže byť aj 

tá, že záujemca o kúpu musí mať trvalý pobyt v obci Vinodol. 

p. Špánik položil otázku, či v prvej  OVS by bolo určené, že o pozemky sa môžu prihlásiť len občania 

Vinodolu? 

Starosta odpovedal, že áno a ešte raz zopakoval, že schválenie podmienok predaja je na poslancoch, 

ale ešte to zistí, či to bude v súlade zo zákonom. 

p. Melišek sa zapojil do diskusie a uviedol, že aj v okolitých obciach pri prideľovaní  bytov bola 

podmienka, že záujemcovia musia mať trvalý pobyt v danej obci 

p. Podhorský P. sa spýtal, ak by sme chceli predávať pozemky OVS, tak na základe akých kritérií určí 

znalec cenu, keď zatiaľ ešte nemáme vyčíslené náklady (napríklad na prípojky, vodu a pod.) 

Starosta odpovedal, že najprv je potrebné schváliť samotnú formu predaja stavebných pozemkov. Dá 

vyhotoviť výkazy a výmery na projektové dokumentácie a následne sa osloví znalec, ktorý na základe 

výkazov určí cenu pozemkov. Je však potrebné ešte dohodnúť, ktoré náklady sa do ceny pozemkov 

budú započítavať. 

Ing. Škadrová sa spýtala aká je rozloha najmenšieho a najväčšieho pozemku 

Starosta odpovedal, že zhruba od 6,5 á . Ponúkol poslancom možnosť po skončení zastupiteľstva si 

spolu s ním prejsť projektovú dokumentáciu, kde je všetko uvedené. Poslanci súhlasili. 

K tejto informácii neboli ďalšie otázky. 

- ďalej informoval o jeho stretnutí s riaditeľkami školských zariadení, kde  ich vyzval v šetrenie 

finančných prostriedkov hlavne formou originálnych kompetencií a vydal im niektoré nariadenia 

a odporúčania 

- informoval o žiadosti  Ing.Komáromiho , ktorý žiada o presadenie stromov na miestnom pomocnom 

ihrisku vedľa jeho pozemku z dôvodu možného tienenia v budúcnosti.  Starosta žiadateľovi povedal, 

že to bude prerokované s poslancami na najbližšom obecnom zastupiteľstve, lebo z hľadiska zákona 

o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. je v §11 ods.4a,  okrem iného  rozhodovať  o nakladaní 

s majetkom obce obecnému zastupiteľstvu. Preberalo sa to už aj na pracovných poradách a názor 

poslancov nebol jednotný, preto vyzval poslancov aby na 7. Zasadnutí OcZ  k tejto žiadosti vydali 

jasné stanovisko.   

p. Podhorský P. povedal, že sa bol na stromy pozrieť, je to lipková alej vysadená popri chodníka,   

umiestnená vyše  5m od hranice pozemku  Ing. Komáromiho a z druhej strany sú ihriská. Jeho názor 

je, že stromy sú situované úplne ideálne  a nevidí dôvod na ich presádzanie 

p. Špánik sa vyjadril, že súhlasí s názorom p. Petra  Podhorského  

Ing. Havlík tiež zdieľa názor stromy nechať na pôvodnom mieste, vzdialenosť  5 metrov od plota 

žiadateľa je podľa neho dostatočná. 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. 



Uznesenie č.140/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole   

A/ p r e r o k o v a l o     žiadosť Ing. Milana Komáromiho na presadenie stromkov na pomocnom 

ihrisku 

B/ s c h v a ľ u j e   žiadosť Ing. Milana Komáromiho na presadenie stromkov na pomocnom 

ihrisku 

 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 0 
Proti: 7 
Zdržal sa: 1 (p. Melišek) 
Uznesenie č.  140/2020 nebolo schválené. 

 

-starosta tiež  informoval o prípravách nových  VZN. A to  o VZN o pohrebníctve, VZN o miestnom 

trhovisku a požiarnom poriadku obce, ktorý je potrebné schváliť tiež formou VZN. Tieto VZN je 

potrebné schváliť na najbližšom zasadnutí. 

- na záver informoval, že pravidelné akcie ako je brigáda ku dňu zeme, stavanie mája, majáles, 

protidrogový deň a letný festival sa podľa najväčších predpokladov neuskutočnia z dôvodu stále 

pretrvávajúcej koronakrízy.  Uviedol, že sa musíme správať zodpovedne a disciplinovane a dodržiavať 

všetky opatrenia a nariadenia 

Poslanci: 

-p. Melišek sa spýtal, koľko dní je uchovávaný záznam z kamier a koľko kamier má obec 

starosta odpovedal, že max. do 9 dní a máme asi 23 kamier 

-p. Melišek sa spýtal, v akom stave je cesta na Peteckú horu, počul od občanov, že je rozoraná a je 

tam blízko navezený hnoj.  

starosta odpovedal, že o probléme vie, na tretinu rozoranej cesty ho upozornil pán R.H., bol sa na 

tento problém  pozrieť, má fotodokumentáciu v mobilu. Cesta nebola rozoraná ale pravdepodobne 

bola diskami na ňu prihodená zem, je to na úseku menej ako 100m. Je prejazdná aj teraz, len sa musí 

viac vychodiť. Cesta nepatrí obci, patrí SR v správe SPF 

p. Melišek sa spýtal, či to čo je tam navezené je na obecnom pozemku 

p. Podhorský uviedol,  tieto cesty sú majetkom SR v správe SPF a sú vždy predmetom prenájmu toho 

hospodára, ktorý hospodári na priľahlých pozemkoch.  A uskladnenie  je pravdepodobne na pozemku 

reformovanej cirkvi 

Starosta povedal, že by bolo najvhodnejšie dať vypracovať geometrický plán  a potom budeme vedieť 

čo na ktorom pozemku je. Na jednej časti je teraz uskladnený hnoj a na druhej časti má obec 



podrvenú zmes BIO odpadu zo zberného dvora.  Pri komasácii sa cesty zamerajú a každá poľná cesta 

bude majetkom obce.  

- p. Melišek sa spýtal,  keďže od 22.4. vláda SR spustila 1. fázu uvoľňovania opatrení a  nekontaktné 

športy sú dovolené, či môžu nohejbalisti začať trénovať. Dostali aj vyjadrenie od Slovenskej 

nohejbalovej asociácie, kde je uvedené, že môžu začať  trénovať. 

Starosta odpovedal, trénovať sa môže ale treba dodržať prísne opatrenia. Uviedol, že nohejbal je 

kontaktný šport a bolo by potrebné túto informáciu radšej preveriť na úrade verejného 

zdravotníctva, požiadal p. Meliška o preposlanie vyjadrenia od SNA. 

- Ing. Škadrová sa spýtala  v čom bude spočívať rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. 

Starosta odpovedal,  mali sme podanú žiadosť na dotáciu cca 25.000.-eur ale dostali sme len cca 

11.000.-eur. Vymenia sa okná, dvere, vpredu sa urobí nové oplotenie a chodník.  

- p. Špánik upozornil ohľadom hlasovania o programe a jeho doplnení, že je ustálená prax a v prvom 

kole hlasovania sa majú schváliť alebo poprípade vylúčiť body navrhovaného programu a následne sa 

hlasuje o zmenách resp. doplnkoch programu. 

Starosta odpovedal, že dnes tiež postupoval v súlade so zákonom, ale nabudúce nevylučuje skúsiť ani 

takúto možnosť. 

 

18. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval za účasť všetkým zúčastneným poslancom, hlavnému 

kontrolórovi a referentkám a poprial im veľa zdravia v týchto krízových časoch. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 19:11 hod. 

 

 

                                                                                                                                        Peter Straňák 
                                                                                                                                        starosta obce 
 

Overovatelia: 

p. Juraj Podhorský 

 

Ing. Jozef Kozár 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 


