
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

z 8. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 14.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Neprítomní:  Ing. Peter Havík (ospravedlnený), Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 
(ospravedlnený) 

Peter Straňák, starosta obce 

Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

Začiatok 8. riadneho zasadnutia OcZ o 18.00 hod. 

Miesto zasadnutia Kultúrny dom 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 za dodržania prísnych hygienických opatrení. 

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. Peter Podhorský, Ing. Magdaléna Škadrová  

        Návrhová komisia:   Ing. Jozef Kozár  – predseda 

p. Juraj Podhorský – člen 

p. Marek Melišek - člen 

 
Uznesenie č. 141/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    

 

 vo l í 

-  overovateľov zápisnice z  8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 

dňa 14.05.2020 v zložení:  p. Peter Podhorský, Ing. Magdaléna Škadrová 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.141/2020 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 142 /2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 



       A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Jozef Kozár  – predseda 
       p. Juraj Podhorský – člen 
       p. Marek Melišek - 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. 142/2020 bolo schválené. 

 

3. Schválenie programu  8. 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 8.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 7.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie uznesenia na predloženie  žiadosti o dotáciu  na podporu technickej vybavenosti 

v obciach s prítomnosťou MRK 

7. Rôzne – diskusia 

8. Záver 

 

Uznesenie č. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

A. s c h v a ľ u j e  

- program 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8  



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.143/2020 bolo schválené. 

 

 

4.Kontrola uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

 Uznesenie č. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- kontrolu plnenia uznesení zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 

23.04.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 144/2020 bolo schválené. 

 

5. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec p. Vladimír Špánik mal interpeláciu – uviedol, že s radosťou zachytil informáciu o pridelení 

dotácie na  výstavbu zariadenia pre seniorov a chcel vedieť v akom je to momentálne štádiu riešenia. 

Starosta odpovedal, že túto informáciu má pripravenú do bodu rôzne. 

 

6. Schválenie uznesenia na predloženie  žiadosti o dotáciu  na podporu technickej vybavenosti 

v obciach s prítomnosťou MRK 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že návrh uznesenia bol  poslancom zaslaný 

elektronicky.  Jedno uznesenie ohľadom tohto projektu už máme síce schválené (č.79/2019), len je 

pre Sprostredkovateľský orgán nedostačujúce,  preto sa musí zrušiť a musí sa prijať nové doplnené 

uznesenie. 

 Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.145/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

R u š í 

- uznesenie č. 79/2019 schválené na  4. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Vinodol zo dňa 05.09.2019 



 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  145/2020 bolo schválené 

 

Uznesenie č.146/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s  c h v a ľ u j e 

- Predloženie  ŽoNFP na podporu technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít pre projekt s názvom  „Rekonštrukcia miestnej 

verejnej komunikácie v obci Vinodol - ulica na Sihoti“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 

so zameraním na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je 

vypracovaná v súlade s výzvou Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom 

pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnenej 26.06.2019, 

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

a jeho doplnkom, 

- zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov, 

- zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania  neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  146/2020 bolo schválené 

7. Rôzne 

- starosta informoval prítomných o Rozhodnutí  o schválení  žiadosti na pridelenie NFP z Ministerstva  

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na výstavbu zariadenia pre seniorov v sume 747.816,07 eur, 

naša spoluúčasť bude cca 40.000 .-eur. Bude potrebné urobiť verejné obstarávanie a ďalšie potrebné 

kroky. Doteraz máme urobené  územné rozhodnutie a stavebné povolenia. Ďalej informoval 

o stretnutí s vicežupanom Igorom Éderom, s ktorým preberali prevádzkové náklady tohto zariadenia. 

Hovoril aj s Annou Ghannamovou, predsedníčkou asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.  Bude 

zisťovať aj ďalšie informácie.  

Ing. Škadrová sa spýtala , či je stanovená lehota  dokedy od verejného obstarávania treba zariadenie 

postaviť. 



Starosta odpovedal, že zatiaľ nie pretože ešte nemáme zmluvu. Prišlo nám iba rozhodnutie 

o pridelení dotácie. Ale v zmluve budú určite uvedené aj termíny. 

p. Podhorský J. sa spýtal, že pre koľko obyvateľov bude toto zariadenie určené 

starosta odpovedal, že pre 12 obyvateľov 

p. Melišek M. sa spýtal, kde bude zariadenie umiestnené 

starosta odpovedal, že v záhrade za materskou škôlkou 

- starosta ďalej informoval o povolení vykonania zmeny zo Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry na projekte Obnova budovy MŠ a povinnosti vrátiť sumu 417,37€, ktorá je vyčíslená za 

odstránenie okna a fasády. Toto bude potrebné, ak budeme úspešný pri druhom projekte na MŠ a to 

je rozšírenie kapacity MŠ. 

- informoval o tom, že na najbližšom zasadnutí bude pripravená zmluva na odpredaj pozemku pod 

trafostanicu pre ZSD a.s., ktorú treba schváliť, aby sme mohli vykonať ďalšie kroky.  

 

8. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval všetkým za účasť na 8. zasadnutí OcZ.  Na záver 

pripomenul, že  najbližšie rokovanie OcZ je plánované na 25.júna 2020. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 18:20 hod. 

 

 

 

                                                                                                                                        Peter Straňák 
                                                                                                                                        starosta obce 
 

Overovatelia: 

p. Peter Podhorský 

 

Ing. Magdaléna Škadrová 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 


