
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

z 11. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Neprítomní:  Monika Matušicová ( ospravedlnená) 

Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

Peter Straňák, starosta obce 

Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

Ing. Zuzana Plšková – referentka OcÚ Vinodol 

Začiatok 11. 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 prebehne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 
Vinodol za dodržania nariadených hygienických opatrení. 
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. Juraj  Podhorský, Vladimír Špánik  
        Návrhová komisia:   Ing. Jozef Kozár  – predseda 

Ing. Magdaléna Škadrová – člen 
Ing. Peter Havlík - člen 

 
Uznesenie č. 189/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    
 
v o l í 

-  overovateľov zápisnice z  11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 
dňa 10.12.2020 v zložení:  Juraj Podhorský, Vladimír Špánik 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.189/2020 bolo schválené. 
 
 



Uznesenie č. 190/2020 

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: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 190/2020 bolo schválené. 
 

3. Schválenie programu  11. 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 11.zasadnutia OcZ vo Vinodole 
4. Kontrola uznesení z 10.zasadnutia OcZ vo Vinodole 
5. Interpelácie poslancov 
6. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2020 
7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020  (starosta) 
8. Rozpočtové opatrenie č. 12/2020  (starosta) 
9. Rozpočtové opatrenie č. 13/2020  (starosta) 
10. Rozpočtové opatrenie č. 14/2020  (OcZ) 
11. Schválenie návrhu VZN č.8/2020 o zrušení VZN č. 4/2019 a č. 1/2019 
12. Schválenie návrhu VZN č.9/2020 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 

13. Schválenie návrhu VZN č.10/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 



14. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ vo Vinodole na rok 2021 
15. Príkaz starostu obce č.2/2020 na vykonanie inventarizácie  
16. Schválenie uznesenia o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku (IBV Novohorská) 

17. Schválenie uznesenia o podmienkach vybraného spôsobu predaja nehnuteľného majetku (IBV 
Novohorská)       

18. Schválenie členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 
10.12.2020 na odpredaj majetku obce(IBV Novohorská) 

19. Vyhlásenie zámeru Obce Vinodol na zámenu pozemkov 
20.  Schválenie zámeru fi. Slovak Telekom  na vybudovanie optickej siete v obci Vinodol 
21. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2019  
22. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 

23. Správa o vykonanej kontrole HK 
24. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce  s p. Gabrielou Gulášovou 
25. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce s p. Ritou Lakatošovou  
26. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce s p. Barborou Čentéšovou a p. Tamarou 

Rajčan           
27. Vyhlásenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom  
28. Informácia  o ďalšom postupe pri plnení zákona o zbere kuchynských odpadov v obci 
29. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2021-2022 
30. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2021-2022 
31. Schválenie programového rozpočtu 2021 a informácia o programovom rozpočte na roky 

2022,2023 
32. Rôzne – diskusia 
33. Záver 
 

Uznesenie č. 191/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e  

- program 11.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 7  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.191/2020 bolo schválené. 
 
 

4.Kontrola uznesení z 10. riadneho zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

  

 



Uznesenie č. 192/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

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

- kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 
17.09.2020 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 192/2020 bolo vzaté na vedomie. 
 
 
5. Interpelácie poslancov 
 
Poslanci nemali žiadne interpelácie 
 

6. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2020 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.193/2020 

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

- čerpanie rozpočtu k 30.09.2020 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  193/2020 bolo vzaté na vedomie. 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020   

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

 Poslanci nemali pripomienky. 

 



Uznesenie č.194/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie  
 

- úpravu rozpočtu RO č.11/2020v 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.11/2020 – 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 69 391,74 + 9 041,45 78 433,19 
3AC1 312 012-AU Dotácia na MOPS EU  29 998,48 29 998,48 + 1 950,58 31 949,06 
3AC2 312 012-AU Dotácia na MOPS ŠR 3 333,16 3 333,16 + 425,55 3 758,71 
111 312 001-AU UPSVaR – dotácia na šk.potr. 0,00 49,80 + 83,00 132,80 
1AC1 312 001-AU UPSVaR – dotácia na HM 

MŠ EU 
0,00 0,00 + 11 307,64 11 307,64 

1AC2 312 001-AU UPSVaR – dotácia na HM 
MŠ ŠR 

0,00 0,00 + 1 995,47 1 995,47 

111 312 012-AU Dotácia na ZŠ - pandémia 0,00 0,00 + 800,00 800,00 
  SPOLU: 33 331,64 99 773,18 + 25 603,69 125 376,87 
       
  PRÍJMY BR – PRESUNY     
41 212 003 Z prenájmu ihriska 600,00 600,00 - 20,00 580,00 
41 121 001-10 Daň za pozemky staré roky 0,00 55,00 + 10,00 65,00 
41 121 002-10 Daň za stavby staré roky 0,00 20,00 + 10,00 30,00 
41 242 Úroky z účtov 1 500,00 1 500,00 - 500,00 1 000,00 
41 223 001-AU Za odpadové nádoby 2 200,00 2 200,00 + 500,00 2 700,00 
  SPOLU: 4 300,00 4 375,00 0,00 4 375,00 
       
  VÝDAVKY  BR:     
111 10 700 642 014 Sociálne dávky 0,00 69 391,74 + 9 041,45 78 433,19 
1AC1 09 111 611 000 MŠ -  hrubé mzdy EU 0,00 0,00 + 11 307,64 11 307,64 
1AC2 09 111 611 000 MŠ – hrubé mzdy ŠR 0,00 0,00 + 1 995,47 1 995,47 
111 10 700 633 006 HN – školské potreby 0,00 49,80 + 83,00 132,80 
3AC1 09 500 637 005 MOPS – špec. služby EU 595,00 595,00 + 1950,58 2 545,58 
3AC2 09 500 637 005 MOPS – špec. služby ŠR 70,00 70,00 + 425,55 495,55 
  SPOLU: 665,00 70 106,54 + 24 803,69 94 910,23 
       
  VÝDAVKY BR Obec - 

presuny 
    

41 01 110 637 027 Odmeny mimopr.pomeru 3 000,00 3 000,00 - 1 800,00 1 200,00 
41 01 110 637 027 Odmeny MPP - Projekt  0,00 0,00 + 1 800,00 1 800,00 
41 01 110 637 002 Konkurzy a súťaže – oslavy o 7 000,00 7 000,00 - 2000,00 5 000,00 
41 01 110 637 012 Poplatky a odvody 4 000,00  4 000,00 + 1 800,00 5 800,00 



41 09 500 637 005 MOPS – špec.služby Obec 35,00 101,00 + 200,00 301,00 
  SPOLU: 14 035,00 14 101,00 0,00 14 101,00 
       
  VÝDAVKY BR ZŠ     
111 09 200 600 Výdavky na pandémiu 0,00 0,00 + 800,00  800,00 
  SPOLU: 0,00 0,00 + 800,00 800,00 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  194/2020 bolo vzaté na vedomie 

8. Rozpočtové opatrenie č. 12/2020   

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.195/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie  
 

-úpravu rozpočtu RO č.12/2020v 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.12/2020 – 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 78 433,19 + 10 836,56 89 269,75 
111 312 012-AU Dotácia na MATRIKU  2 250,00 3 486,45 + 532,06 4 018,51 
111 312 012-AU Dotácia na ZŠ - pandémia 0,00 800,00 + 400,00 1 200,00 
  SPOLU: 2 250,00 82 719,64 + 11 768,62 94 488,26 
       
  VÝDAVKY  BR:     
111 10 700 642 014 Sociálne dávky 0,00 78 433,19 + 10 836,56 89 269,75 
111 01 330 633 002 MATRIKA – výpočt.technika 0,00 811,45 + 4,55 816,00 
111 01 330 611 000 MATRIKA - mzdy 990,00 1 020,00 + 350,00 1 370,00 
111 01 330 621 000 MATRIKA – VšZP 109,00 112,00 + 35,00 147,00 
111 01 330 625 001 MATRIKA – SP nemocenské 15,00 17,00 + 5,00 22,00 
111 01 330 625 002 MATRIKA – SP starobné 155,00 160,00 + 49,00 209,00 
111 01 330 625 003 MATRIKA – SP úrazové 10,00 10,00 + 3,00 13,00 
111 01 330 625 004  MATRIKA – SP invalidné 33,00 35,00 + 10,00 45,00 
111 01 330 625 005  MATRIKA – SP nezamest. 12,00 12,00 + 3,00 15,00 



111 01 330 625 007 MATRIKA – SP rezervné 52,00 55,00 + 15,00 70,00 
111 01 330 633 006 MATRIKA – všeob.mater. 469,00 739,00 + 57,51 796,51 
  SPOLU: 1 845,00 81 404,64 + 11 368,62 92 773,26 
  VÝDAVKY BR Obec - 

presuny 
    

41 01 110 637 031 Pokuty a penále 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 0,00 
41 01 110 635 009 Údržba softvéru  2 000,00 2 000,00 + 1 000,00 3 000,00 
41 08 400 637 005 DS – špeciálne služby 300,00 300,00 - 230,00 70,00 
41 08 400 635 006 DS – údržba objektov 1 000,00 1 000,00 - 800,00 200,00 
41 08 400 633 006 DS – všeobecný materiál 500,00 500,00 + 1030,00 1 530,00 
3AC1 09 500 621 000 MOPS – VšZP EU 400,00 400,00 -  400,00 0,00 
3AC1 09 500 623 000 MOPS – ZP Dôvera EU 1 500,00  1 500,00 + 400,00 1 900,00 
3AC2 09 500 621 000 MOPS – VšZP ŠR 50,00 50,00 - 50,00 0,00 
3AC2 09 500 623 000 MOPS – ZP Dôvera ŠR 150,00 150,00 + 50,00 200,00 
41 09 500 621 000 MOPS – VšZP obec 250,00  250,00 - 250,00 0,00 
41 09 500 623 000 MOPS – ZP Dôvera obec 550,00 550,00 + 250,00 800,00 
  SPOLU: 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 
       
  VÝDAVKY BR ZŠ     
111 09 200 600 Výdavky na pandémiu 0,00 800,00 + 400,00  1 200,00 
  SPOLU: 0,00 800,00 + 400,00 1 200,00 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  195/2020 bolo vzaté na vedomie 

9. Rozpočtové opatrenie č. 13/2020   

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

 Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.196/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie  
 

- úpravu rozpočtu RO č.13/2020v 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.13/2020 – 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 89 269,75 + 9 211,65 98 481,40 
111 312 001-AU Dotácia na AČ §54 0,00 0,00 + 14 376,42 14 376,42 
111 312 001-AU Dotácia na COVID-19 0,00 0,00 + 4 146,57 4 146,57 
111 312 001-AU Dotácia na koronakrízu 0,00 0,00 + 12 638,12 12 638,12 
11H 312 008-AU Dotácia z NSK na šport 0,00 0,00 + 900,00 900,00 
111 312 012-AU Dotácia na ZŠ- dopravné 0,00 660,00 + 239,00 899,00 
111 312 012-AU Dotácia na ZŠ - VZP 0,00 2 668,00 + 2 023,00 4 691,00 
111 312 012-AU Dotácia na ZŠ - SZP 0,00 3 300,00 + 1 500,00 4 800,00 
  SPOLU: 0,00 95 897,75 + 45 034,76 140 932,51 
       
  PRÍJMY KR     
43 233 001-AU Predaj pozemkov IBV 0,00 0,00 + 136 987,41 136 987,41 
111 322 001 Dotácia na koronakrízu 0,00 0,00 +  2 376,00 2 376,00 
3AA1 322 001 Dotácia z MIRRI ZKK v ZŠ 

EU 
0,00 0,00 + 58 432,37 58 432,37 

3AA2 322 001 Dotácia z MIRRI ZKK v ZŠ 
ŠR 

0,00 0,00 + 6 874,39 6 874,39 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 204 670,17 204 670,17 
       
  VÝDAVKY  BR:     
111 10 700 642 014 Sociálne dávky 0,00 89 269,75 + 9 211,65 98 481,40 
111 08 100 633 006 Šport – bránky na viacúč. 

ihrisko 
0,00 0,00 + 900,00 900,00 

111 02 200 633 001 CO – COVID – inter.vybav. 0,00 0,00 + 144,00 144,00 
111 02 200 633 006 CO – COVID všeob. materiál 0,00 0,00 + 2 237,07 2 237,07 
111 02 200 633 004 CO – COVID – stroje, prístr. 0,00 0,00 + 615,56 615,56 
111 02 200 633 010 CO – COVID – prac.oblečen. 0,00 0,00 + 149,94 149,94 
111 02 200 637 006 CO – COVID – administrát. 0,00 0,00 + 1 000,00 1 000,00 
111 01 110 611 000 Koronakríza – mzda z dotácie 0,00 0,00 + 7 449,72 7 449,72 
111 01 110 621 000 Koronakríza – VšZP z dotáci 0,00 0,00 + 483,97 483,97 
111  01 110 623 000 Koronakríza – ZP Union 0,00 0,00 + 261,00 261,00 
111 01 110 625 001 Koronakríza – SP nemocens. 0,00 0,00 + 104,30 104,30 
111 01 110 625 002 Koronakríza – SP starobné 0,00 0,00 + 1 042,95 1 042,95 
111 01 110 625 003 Koronakríza – SP úrazové 0,00 0,00 + 59,60 59,60 
111 01 110 625 004 Koronakríza – SP invalidné 0,00 0,00 + 223,48 223,48 
111 01 110 625 005 Koronakríza – SP nezamest. 0,00 0,00 + 74,50 74,50 
111 01 110 625 007 Koronakríza – SP rezervné 0,00 0,00 + 353,80 353,80 
111 01 110 633 004 Koronakríza – 

dezinf.prístroje bezdotykové 
0,00 0,00 + 2 584,80 2 584,80 

111 04 120 611 000 AČ - mzda 0,00 0,00 + 10 653,30 10 653,30 
111 04 120 623 000 AČ – ostatné zdrav.poisťovne 0,00 0,00 + 1 065,30 1 065,30 
111 04 120 625 001 AČ – SP nemocenské 0,00 0,00 + 149,15 149,15 
111 04 120 625 002 AČ – SP starobné 0,00 0,00 + 1 491,45 1 491,45 
111 04 120 625 003 AČ – SP úrazové 0,00 0,00 + 85,10 85,10 
111 04 120 625 004 AČ – SP invalidné 0,00 0,00 + 319,60 319,60 
111 04 120 625 005 AČ – SP nezamestnanecké 0,00 0,00 + 106,50 106,50 
111 04 120 625 007 AČ – SP rezervné 0,00 0,00 + 506,02 506,02 



  SPOLU: 0,00 89 269,75 + 41 272,76  130 542,51 
       
  VÝDAVKY BR ZŠ     
111 09 200 600 ZŠ – Soc.znevýh.prostredie 0,00 2 668,00 + 2 023,00  4 691,00 
111 09 200 600 ZŠ – vzdel. poukazy 0,00 3 300,00 + 1 500,00 4 800,00 
111 09 200 600 ZŠ – dopravné žiakom 0,00 660,00 + 239,00 899,00 
  SPOLU: 0,00 6 628,00 + 3 762,00 10 390,00 
  VÝDAVKY SPOLU OcU 

a ZŠ: 
0,00 95 897,75 + 45 034,76 140 932,51 

       
  VÝDAVKY KR:     
111 02 200 713 005 Dezinfekčný prístroj ŠR 0,00 0,00 + 2 376,00 2 376,00 
3AA1 09 200 713 001 Interiér.vybavenie – ZKK 

v ZŠ EU 
0,00 0,00 + 36 801,60 36 801,60 

3AA2 09 200 713 001 Interiér.vybavenie – ZKK 
v ZŠ ŠR 

0,00 0,00 + 4 329,60 4 329,60 

3AA1 09 200 713 002 Výpočt.technika – ZKK v ZŠ 
EU 

0,00 0,00 + 7 466,40 7 466,40 

3AA2 09 200 713 002 Výpočt.technika – ZKK v ZŠ 
ŠR 

0,00 0,00 + 878,40 878,40 

3AA1 09 200 717 002 Rekonštrukcia ZŠ – ZZK 
v ZŠ EU 

0,00 0,00 + 14 164,37 14 164,37 

3AA2 09 200 717 002 Rekonštrukcia ZŠ – ZKK 
v ZŠ ŠR 

0,00 0,00 + 1 666,39 1 666,39 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 67 682,76 67 682,76 
       
  VÝDAVKY BR OcU – 

presuny: 
    

41 01 110 637 002 Obec - Verejné obstarávanie 3 000,00 3 000,00  - 1 106,60 1 893,40 
41 01 110 641 009 Obec – členské spol.stav.úrad 3 300,00 3 300,00 + 1 106,60  4 406,60 
41 01 110 637 005 Obec – špec.služby 10 000,00 10 000,00 + 1 500,00 11 500,00 
41 01 110 637 004 Obec – všeobecné služby 8 000,00 8 000,00 - 1 500,00 6 500,00 
41 01 110 637 014 Obec - stravovanie 1 400,00 1 400,00 + 300,00 1 700,00 
41 01 110 634 002 Obec – opravy a údržby áut 2 000,00 2 000,00 - 300,00 1 700,00 
41 02 200 633 006 CO – všeobecný materiál 0,00 0,00 + 400,00 400,00 
41 02 200 633 010 CO – pracovné oblečenie 0,00 0,00 + 50,00 50,00 
41 02 200 633 015 CO - palivá 100,00 100,00 - 100,00 0,00 
41 01 110 642 001 Obec –bežné transfery nepred 1 000,00 1 000,00 - 350,00 650,00 
41 02 200 637 027 CO – odmeny povodeň 200,00 200,00 - 200,00 0,00 
41 02 200 637 006 CO – náhrady administrátori 0,00 0,00 + 200,00 200,00 
41 03 200 637 027 PO – odmeny mimoprac.pom 520,00 406,00 - 200,00 206,00 
41 03 200 633 007 PO – špec.materiál 200,00 200,00 - 200,00 0,00 
41 03 200 633 015 PO - palivá 200,00 200,00 - 200,00 0,00 
41 03 200 637 004 PO – všeobecné služby 0,00 0,00 + 600,00 600,00 
41 06 200 633 006 VZ – všeobecný materiál 2 500,00 2 500,00 - 125,00 2 375,00 
41 06 200 637 027 VZ – odmeny mimoprac.pom 1 000,00 1 000,00  + 125,00 1 125,00 
41 08 200 633 006 Knižnica – všeob.materiál 150,00 150,00 - 10,00 140,00 
41 08 200 633 009 Knižnica – nákup kníh  600,00 600,00 + 10,00 610,00 

 



 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  196/2020 bolo vzaté na vedomie 

 

10.  Rozpočtové opatrenie č. 14/2020   

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

 Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.197/2020 

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

-zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2020 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 

 
  PRÍJMY KR OcU:     
43 233 001 Z predaja pozemkov 0,00 1 595,40 + 947,50 2 542,90 
  SPOLU: 0,00 1 595,40 + 947,50 2 542,90 
       
  VÝDAVKY BR OcU – 

presuny: 
    

41 05 200 637 004  Odpad. vody – služby 
ČOV 

18 000,00 18 000,00 - 10 000,00 8 000,00 

41 05 100 637 004 Odpady – odvoz odpad 47 000,00 47 000,00  + 10 000,00 57 000,00 
   65 000,00 65 000,00 + 0,00 65 000,00 
  VÝDAVKY KR OcU – 

presuny: 
    

46 04 510 717 001 Realiz .nových stavieb 
- chodníky 

40 000,00 39 200,00 - 32 285,20 6 914,80 

46 04 510 717 002 Rekonštrukcia ciest 0,00 0,00 + 25 534,20 25 534,20 
46 01 110 717 002 Rekonštr. Budovy PFB 0,00 0,00 + 6 751,00 6 751,00 
  SPOLU: 40 000,00 39 200,00 + 0,00 39 200,00 
       
  VÝDAVKY BR ZŠ     
41 09 600 600 Školská jedáleň 71 000,00 71 000,00 - 3 000,00 68 000,00 
41 09 500 600 Školský klub detí 32 500,00 32 500,00 - 4 000,00 28 500,00 
  SPOLU: 103 500,00 103 500,00 - 7 000,00 96 500,00 

    



Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  197/2020 bolo schválené 

11. Schválenie návrhu VZN č.8/2020 o zrušení VZN č. 4/2019 a č. 1/2019 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.198/2020 

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

-     VZN č.8/2020 o zrušení VZN č. 4/2019 a č. 1/2019 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  198/2020 bolo schválené 

18:20 hod prišla p. Františka Melišková 

12. Schválenie návrhu VZN č.9/2020 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 starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.199/2020 

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

- VZN č.9/2020 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.  199/2020 bolo schválené 



13. Schválenie návrhu VZN č.10/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že toto všeobecne záväzné nariadenie č.10/2020 
nahradí  VZN č.1/2019. Jedná sa len o úpravu § 25 v ods.: 
 c) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez prímesí (betón, tehla,škridla) je 
0,016 €  
d) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu s prímesami – zmiešané stavebné 
odpady zo stavieb a demolácií je 0,05€.  
Je to reálna cena za drvenie a odvoz takéhoto odpadu.  5t vanička zmiešaných DSO nás v priemere 
stojí 200,-€, z toho je aj vyrátaná cena v odseku d). 
 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.200/2020 

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

- VZN č.10/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  200/2020 bolo schválené 

14. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ vo Vinodole na rok 2021 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák:  

Návrh harmonogramu zasadnutí: 

1. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 11.3.2021 o 18.00 hod. - štvrtok 
2. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 10.6.2021 o 18.00 hod. - štvrtok 
3. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa   9.9.2021 o 18.00 hod. - štvrtok 
4. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa  9.12.2021 o 18.00 hod. - štvrtok 

Uviedol, že prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zastupiteľstvá, alebo môže byť rokovanie 
podľa potreby presunuté.  
 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

 

 



Uznesenie č.201/2020 

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

- harmonogram zasadnutí OcZ pre rok 2021, tak ako bol predložený 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  201/2020 bolo schválené 

15. Príkaz starostu obce č. 2/2020 na vykonanie inventarizácie 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.202/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie  
 

- príkaz starostu obce Vinodol na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2020 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  202/2020 bolo vzaté na vedomie 

16. Schválenie uznesenia o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku(IBV Novohorská) 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol, že po prvom kole OVS zostalo nepredaných  5 
stavebných pozemkov na Novohorskej ulici. Obec môže predávať pozemky na základe zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, kde je možnosť podľa §9a, ods.(1): 

a. na základe obchodnej verejnej súťaže 
b. dobrovoľnou dražbou 
c. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu 

Poslanci sa na pracovnej porade dohodli, že aj na odpredaj zvyšných piatich stavebných pozemkov 
využije obec formu obchodnej verejnej súťaže. 



Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.203/2020 

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

- v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže podľa 
ustanovenia §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod 
vlastníctva k nehnuteľnostiam obce parcelné číslo 730/161, 730/162, 730/163, 769/7, 
769/9, parciel registra CKN 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  203/2020 bolo schválené 

17. Schválenie uznesenia o podmienkach vybraného spôsobu predaja nehnuteľného majetku (IBV 
Novohorská) 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol,  že na základe predchádzajúceho uznesenia 
obecné zastupiteľstvo musí ďalším uznesením schváliť  podmienky OVS – II.kolo. Podmienky 
zostávajú rovnaké ako boli v prvom kole, zmena nastala len v tom, že teraz sa  môže prihlásiť každý, 
nie len občania Vinodolu a minimálna cena je stanovená na 30,00 eur/m². 
 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.204/2020 

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

- v zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú vyhlásené neurčitým 
osobám na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy. Minimálna kúpna cena je stanovená vo 
výške 30,- eur/m². Všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže budú podľa §9a ods. 3 zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnené na internetovej stránke 
obce Vinodol: www.obec-vinodol.sk, na úradnej tabuli v obci, na centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli a v regionálnej tlači.  



Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  204/2020 bolo schválené 

18. Schválenie členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 
10.12.2020 na odpredaj majetku obce(IBV Novohorská) 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol,  že po schválení  formy a podmienok  OVS,  je 
potrebné schváliť členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 
10.12.2020 na odpredaj majetku obce, Novohorská ulica, Vinodol  

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.205/2020 

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

- členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 10.12.2020 na 
odpredaj majetku obce, Novohorská ulica, Vinodol v zložení: 

- Peter Podhorský – predseda 
- Ing. Peter Havlík – člen 
- Marek Melišek – člen 
- Ing. Magdaléna Škadrová – člen 
- Juraj Podhorský – člen 
- Ing. Michaela Gužalová - zapisovateľka 

   
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  205/2020 bolo schválené 

19. Vyhlásenie zámeru Obce Vinodol na zámenu pozemkov 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol,  že zámena je už dlhodobo dohodnutá a bude 
prospešná pre obe strany. Jedná sa o náš pozemok v rozlohe 2917 m², umiestnený nad bývalým 
hliníkom a pozemok cirkvi v rozlohe 2892 m², ktorý je z časti vodná plocha a aj prístupová 
komunikácia k zbernému dvoru. Ďalej uviedol,  že je to aj na základe dlhodobých korektných vzťahov, 
kde obec zabezpečuje správu a údržbu reformovaného cintorína, kostolnej záhrady a tiež pravidelne 
prispieva  dotáciou na údržbu kostola, ktorý je jednou s najstarších dominánt  v obci. 

Poslanci nemali pripomienky. 



Uznesenie č.206/2020 

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

- vyhlásenie zámeru na Zámenu pozemku, parc. KN–C č. 883/102   orná pôda o výmere 2917 
m², katastrálne územie Dolný Vinodol, LV č.1618 za pozemky, parc. KN–E č. 718 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2892 m², katastrálne územie Dolný Vinodol, LV č.1670. 
 
-pozemok, parc. KN–C č. 883/102 je vedený na LV č.1618 vlastník Obec Vinodol, Obecná 
ul.473/29, 951 06 Vinodol 
-pozemok, parc. KN–E č.718 je vedený na LV č. 1670 vlastník  Reformovaná kresťanská cirkev 
na Slovensku, Cirkevný zbor Vinodol, Vinodol 332. 
 
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa  ide o zamenenú časť pozemkov vo vlastníctve 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Vinodol, ktorý tieto pozemky 
nevyužíva a tieto sú súčasťou  prístupu do zberného dvora obce Vinodol.  
 

   
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  206/2020 bolo schválené 

20. Schválenie zámeru fi. Slovak Telekom  na vybudovanie optickej siete v obci Vinodol 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák  a uviedol,  že na základe otázok od občanov  a aj vlastného 
dlhodobého záujmu zorganizoval  dňa 24.11.2020  na obecnom úrade stretnutie s predstaviteľmi 
firmy Slovak Telekom a ich dodávateľskou firmou  S – com.  

Dostali sme prísľub, že pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, tak v priebehu budúceho roka by mohla 
byť optika položená v celej obci Vinodol. Na základe stretnutia bola do podateľne obecného úradu 
doručená oficiálna Žiadosť o vyjadrenie pre územné konanie k návrhu trás pre líniovú stavbu na 
vybudovanie novej elektronickej komunikačnej siete v obci Vinodol. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.207/2020 

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

 - Žiadosť o vyjadrenie pre územné konanie k návrhu trás pre líniovú stavbu na vybudovanie 
novej elektronickej komunikačnej siete v obci Vinodol zo dňa 26.11.2020 od generálneho projektanta 



S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO 50630725,  investor stavby: Slovak Telekom, 
a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 
   
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  207/2020 bolo schválené 

21. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2019  

 
Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.208/2020 

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

- Správu  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a ku 
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 
 

   
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  208/2020 bolo vzaté na vedomie. 

 

22. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 
 
Predložil kontrolór obce Ing. Anton Zaťko. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

 

 



Uznesenie č.209/2020 

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

 - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.  209/2020 bolo schválené. 

23. Správa o vykonanej kontrole HK 

 
Predložil kontrolór obce Ing. Anton Zaťko. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.210/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

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

-     správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.  210/2020 bolo vzaté na vedomie. 

24. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce  s p. Gabrielou Gulášovou 
 
Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
bol vyhlásený zámer na odpredaj obecného pozemku na základe osobitého zreteľa pre p. Gulášovú.  
Je to pozemok priľahlý k jej rodinnému domu a je využívaný ako predzáhradka. Navrhovaná cena 1,-
€/m², t.j. 21,-€ , rozloha pozemku 21 m². Zámer bol zverejnený zákonným postupom a nikto nepodal 
výhrady ani pripomienky. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

 

 



Uznesenie č.211/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
 A/    p r e r o k o v a l o  
 
Návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 
stranami: 
 
Predávajúci: Obec Vinodol 
Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 
IČO: 00308625 
DIČ: 2020408445 
v zastúpení: Peter Straňák, starosta obce 
a 
Kupujúci  :             Gabriela Gulášová, rod. Gulášová 
                               nar.                           , rod. č.   
                               trvale bytom:                          , 951 06 Vinodol 
                               občianka Slovenskej republiky 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci Obec Vinodol je vlastník nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v obci 
Vinodol v  katastrálnom území Dolný Vinodol, zapísaných v katastri nehnuteľností, OÚ Nitra, 
katastrálnom odbore, na:  LV č. 1618 pod B 1 ako: 

                   Parcela registra „E“ 
                parc. č. 396/1 – ostatné plochy vo výmere 22 553 m² 
                    v podiele 1/1  
             

2. Predávajúci Obec Vinodol týmto predáva nehnuteľnosť – pozemok, uvedený v čl.I. bod 1. 
tejto kúpnej zmluvy tak,  že z pôvodnej parcely č. 396/1 ostatné plochy vo výmere 22 553 m2 
bola geometrickým  plánom , vyhotoveným spoločnosťou GEO-EKON, s.r.o , Ing. Štefanom 
Hudákom,  Dunajská č.4, 949 11 Nitra, dňa 2.9.2020 pod č. 139/2020, overeným 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Nitre pod č. G1-2002/2020 dňa 9.9.2020 
odčlenenú parcelu, a to: - Parcela registra „C“ č. 396/10 – zastavaná plocha  vo výmere 21 
m²,  odčlenená od parcely reg. „E“ č. 369/1 – ostatné plochy vo výmere 22 553  m²  

               Z dôvodu odčlenenia a vytvorenia predmetnej parcely má pôvodná parc.č.396/1 -   
            ostatné plochy o výmere 22 553 m2 v súčasnosti zmenenú výmeru na 22 532 m2. 
 

3. 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 pozemok, na ktorom je postavený rodinný dom súpisným č. 
505 vo vlastníctve kupujúceho a pozemok priľahlý k rodinnému domu ako predzáhradka, 
nemá pre obec do budúcna perspektívne využitie – pre obec nezaujímavý. 

 
 
 

B/    s c h v a ľ u j e  
 
1/ návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej medzi účastníkmi 
zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti – pozemku uvedeného  v Kúpnej zmluve v Čl. 1 bode 1.,2. 
 
2/ /Kúpnu cenu medzi predávajúcim Obcou Vinodol a kupujúcim za 



predávanú nehnuteľnosť – pozemok uvedený  v čl. I. v bode 1.,2. tejto zmluvy a to 1,-€/ m², t.j. 
cena spolu 21,00 € (slovom dvadsať jedna eur). 
 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.  211/2020 bolo schválené. 

 

25. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce  s p. Ritou Lakatošovou 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
bol vyhlásený zámer na odpredaj obecného pozemku na základe osobitého zreteľa pre p. Lakatošovú.  
Je to pozemok priľahlý k jej rodinnému domu. Výmera 93 m² v podiele ½ k celku, t.j.  že obec vlastní 
46,5 m². Navrhovaná cena bola 5,-€/m², t.j. 232,50 € . 
Zámer bol zverejnený zákonným postupom a nikto nepodal výhrady ani pripomienky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.212/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
A/    p r e r o k o v a l o  
 
Návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 
stranami: 
Predávajúci: Obec Vinodol 

Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 
IČO: 00308625 
DIČ: 2020408445 
v zastúpení: Peter Straňák, starosta obce 

a 
Kupujúci  :       Rita Lakatošová, rod. Lakatošová 

                                nar.                     , rod. č.   
                                trvale bytom:                       , 951 06 Vinodol 
                                občianka Slovenskej republiky 
 
 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci Obec Vinodol je podielový spoluvlastník nehnuteľnosti – pozemok 
nachádzajúcich sa v obci Vinodol v  katastrálnom území Dolný Vinodol, zapísaných v katastri 
nehnuteľností, OÚ Nitra, katastrálnom odbore, na: 
 
LV č. 191 pod B 1 ako: 
Parcela registra „C“ 
parc.č. 66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m² 



v podiele 1/2  v pomere k celku 
 

2. Predávajúci Obec Vinodol týmto predáva nehnuteľnosti – pozemok, uvedený v čl. I. bod 1. 
tejto kúpnej zmluvy tak, ako je tento zapísaný na jej mene, a teda vo výške svojich 
spoluvlastníckych podielov a  kupujúci kupuje do vlastníctva nehnuteľnosť – pozemok, 
uvedený v čl. I. bod 1. tejto kúpnej zmluvy, a to v celosti jej spoluvlastníckych podielov. 

 

3. Predávajúci predáva predmetnú nehnuteľnosť v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; kupujúci prejavil záujem o jeho 
kúpu, z dôvodu čoho dochádza k uzatvoreniu tejto kúpnej zmluvy. Osobitný zreteľ je 
zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok nie je v priamom dotyku s komunikáciou a obec ich 
nemôže zmysluplne využívať a nemá pre obec do budúcna perspektívne využitie – pre obec 
nezaujímavý. 

 
 

B/    s c h v a ľ u j e  
 
1/ návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej medzi účastníkmi 
zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti – pozemku uvedeného  v Kúpnej zmluve v Čl. 1 bode 1. 
 
2/ Kúpnu cenu medzi predávajúcim Obcou Vinodol a kupujúcim za 
predávanú nehnuteľnosť – pozemok uvedeny  v čl. I. v bode 1. tejto zmluvy a to 5,-€/ m², t.j. cena  
spolu 232,50 € (slovom: dvestotridsaťdva eur a päťdesiat  centov). 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.  212/2020 bolo schválené. 

26. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce  s p. Barborou Čentéšovou a p. Tamarou 
Rajčan 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
bol vyhlásený zámer na základe osobitého zreteľa. Jedná sa pozemok v registri C KN, parcela č.786/7, 
o výmere 315m²  a pozemok v registri C KN, parcela č.786/15, o výmere 379m² v katastri Dolný 
Vinodol. Navrhovaná cena pozemkov je 1,-€/m², t.j. 694,- €.  So žiadosťou p. Čentéšovej a p. Rajčan 
a s podrobným vysvetlením ich žiadosti boli poslanci a verejnosť oboznámení na minulom zasadnutí 
OcZ.  
Zámer bol zverejnený zákonným postupom a nikto nepodal výhrady ani pripomienky. 
 
Poslanci nemali pripomienky. 

 

 

 

 



Uznesenie č.213/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
A/    p r e r o k o v a l o  
 
Návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 
stranami: 
Predávajúci: Obec Vinodol 
Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 
IČO: 00308625 
DIČ: 2020408445 
v zastúpení: Peter Straňák, starosta obce 
a 
 
Kupujúci  :             Barbora Čentéšová, rod. Zradulová 
                               nar.                           , rod. č.   
                               trvale bytom:                         , 951 06 Vinodol 
                               občianka Slovenskej republiky 
                               a  
                              Tamara Rajčan, rod.Šafárová 
                              nar.                     , rod. č.   
                              trvale bytom:                         , 951 06 Vinodol 
                              občianka Slovenskej republiky 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci Obec Vinodol je vlastník nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v obci 
Vinodol v  katastrálnom území Dolný Vinodol, zapísaných v katastri nehnuteľností, OÚ Nitra, 
katastrálnom odbore, na: 

     LV č. 1140 pod B 1 ako: 
     Parcela registra„C“ 
    parc. č. 786/7 – záhrady vo výmere 315 m² 
    parc. č. 786/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 379 m² 
    v podiele 1/1  
             

2. Predávajúci Obec Vinodol týmto predáva nehnuteľnosti – pozemky, uvedené v čl.I. bod 1. 
tejto kúpnej zmluvy tak, ako sú tieto zapísané na jej mene, a teda v celosti  a  kupujúce 
kupujú do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemky, uvedené v čl.I. bod 1. tejto kúpnej zmluvy, 
a to v celosti  

 
3. 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 dlhodobo užívala ich matka a na tých pozemkoch je 
postavený rodinný dom a z dôvodu administratívnej chyby, kde pozemok nebol správne 
zapísaný do katastra nehnuteľností a nemajú pre obec do budúcna perspektívne využitie – 
pre obec nezaujímavý. 

 
B/    s c h v a ľ u j e  
 
1/ návrh kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej medzi účastníkmi 
zmluvy na predaj a kúpu nehnuteľnosti – pozemky uvedené  v Kúpnej zmluve v Čl. 1 bode 1. 
 
2/ Kúpnu cenu medzi predávajúcim Obcou Vinodol a kupujúcim za 



predávanú nehnuteľnosť – pozemky  uvedené  v čl. I. v bode 1. tejto zmluvy a to 1,-€/ m², t.j. cena  
spolu 694,00 € (slovom: šesťstodeväťdesiatštyri eur ). 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.  213/2020 bolo schválené. 

 

27. Vyhlásenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom  

Starosta obce p. Peter Straňák  uviedol, že na poslednom zasadnutí OcZ boli prítomní záujemcovia 
o možný prenájom  alebo  kúpu pozemkov na bývalom  hliníku pre svoj podnikateľský zámer. Títo 
záujemcovia podali žiadosť do podateľne obecného úradu.  Po pracovnej porade s poslancami prišli 
k záveru, že by bolo možné tieto pozemky  odpredať, pretože pre obec sú neupotrebiteľné. Pozemok 
bol geometrickým plánom rozčlenený na 3 pozemky: 15 á pozemok a dva 30á pozemky. 

Bol navrhnutý možný prevod na základe priameho predaja, na ktorý je  dnes pripravený zámer. 
Zámer  musí byť zverejnený najmenej 15 dní vopred. V  zámere musí byť určený spôsob predaja, 
presné označenie nehnuteľnosti, uvedená minimálna cena určená znalcom, nie staršia ako 6 
mesiacov. Táto cena  môže byť samozrejme pri schvaľovaní samotnej kúpnej zmluvy vyššia na základe 
ponuky. Na najbližšom rokovaní obecné zastupiteľstvo  schvaľuje prevod vlastníctva, t.j schvaľuje 
zmluvu. Do priameho predaja sa nemôže zapojiť  starosta, zamestnanec obce, HK, poslanec a ani ich 
blízka osoba. 

Poslanec p. Špánik  uviedol, že nemá vedomosť, že musíme dať do zámeru minimálnu cenu určenú 
znalcom. Preto navrhuje určiť v zámere minimálnu cenu 5,00€. 

Starosta odpovedal, že vo vyhlásení zámeru musí byť uvedená  minimálna cena stanovená znaleckým 
posudkom, nie starším ako 6 mesiacov pred vyhlásením zámeru. Nejedná sa však  o maximálnu cenu.  
O predaji pozemkov, na základe cenových ponúk budú rozhodovať poslanci  na ďalšom zastupiteľstve 
a k predaju nemusí prísť, ak sa poslancom bude ponúknutá suma za pozemok zdať nízka.  

Po vysvetlení postupu na vyhlásenie zámeru na odpredaj pozemkov priamym predajom p. Špánik 
stiahol svoj návrh.  

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Uznesenie č.214/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
- v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prevod majetku obce priamym predajom podľa ustanovenia §9a ods. 1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam 



obce  nachádzajúcich sa v obci Vinodol, okr. Nitra, Nitriansky kraj, zapísané na OÚ Nitra, katastrálny 
odbor, katastrálne územie Dolný Vinodol, na LV č. 1618, ako p.č. 884/5 vo výmere 1500 m², p.č. 
884/6 vo výmere 3000 m² a  p.č. 884/7 vo výmere 3000 m², druh pozemku: ostatná plocha.  
Najnižšia, t.j. minimálna cena pozemkov: 3,58.- eur/m², bola stanovená znaleckým posudkom č. 
107/2020 zo dňa 23.11.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Júliusom  Jahnátkom .  
- Lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov  od  10.12.2020  do 01.02.2021 do 15:30 
hod. 

 

Hlasovanie poslancov: 
Za:8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  214/2020 bolo schválené 

 

28. Informácia o ďalšom postupe pri plnení zákona o zbere kuchynských odpadov v obci 

Starosta obce p. Peter Straňák  uviedol, že  do platnosti prichádza novela zákona 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nám ukladá za povinnosť zberať 
a zhodnocovať  kuchynský odpad s domácností podľa určitých pravidiel. Cieľom novely zákona 
o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu z domácností . U nás je možnosť tieto odpady zbierať buď od domu k domu, čo je dosť drahé 
alebo  urobiť stojiská na nádoby pre takýto druh odpadu, čo je tiež drahé a  aj nehygienické.  
V platnosti zostanú  tri výnimky. 

Prvá výnimka sa týka miest a obcí, v ktorých zmesový odpad končí v zariadení na energetické využitie 
odpadu (Bratislava a Košice), druhá tých, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú 
a posledná takých území, kde nie je triedený zber technicky možný. S poslancami na porade sme 
prehodnotili situáciu a zhodli sme sa, že nakoľko sme na dedine mali by sme využiť druhú možnosť 
a to, ísť cestou kompostovania. V tomto prípade by musel v každej domácnosti umiestnený 
kompostér. U nás máme aj výhodu, že domácnosti majú hnedú smetnú nádobu, ktorá plní  
doplnkovú súčasť tohto zberu.   

Zákon začne platiť od 01.januára, ale máme odklad so začiatkom plnenia tohto zákona o šesť 
mesiacov. Toto je čas do kedy musíme prísť s alternatívou ako budeme postupovať.  

Väčšina okolitých obcí aj tento rok zvyšuje poplatok za komunálne odpady. Keď sme minulý rok 
zvyšovali poplatok za KO na 27,-€, starosta si nemyslel, že už tento rok budeme doplácať za odpady, 
čo ste  videli aj v RO č.14, kde sme museli navýšiť položku za odpady. Je  to ale výsledok zvýšenia 
zákonných poplatkov za uskladnenie odpadov (minulý rok 7 €/tona, tento rok 12,-€/tona a od 2021 je 
to pri tom istom % separácie 18€/tona), ďalej budú zvýšené ceny skládkových spoločností a to máme 
teraz najnižšiu cenu za tonu v okolí a možno aj na Slovensku.  
Upozornil,  že najväčším problémom je ľahostajnosť ľudí, že neseparujú tak ako by mohli. Obec a 
zodpovedný občania doplácajú na tých, ktorí majú v nádobách na zmesový odpad (čiernych 
a kovových) niekedy aj 50% BIO odpadu, 20% papieru, skla a plastov. 
 



 V novej vyhláške o odpadoch sa uvádza, že obce  nebudú dostávať platby od Organizácií združených 
výrobcov tzv. OZV paušálne na občana ako to bolo doteraz, ale podľa toho, koľko a ako daná obec 
bude separovať. V tomto naše združenie PZO patrí medzi najlepšie na Slovensku. 
Na valnom zhromaždení PZO v pondelok 07.12.2020 bola uznesením schválená možnosť 
množstvového zberu, ktorý by mohol fungovať od roku 2022 s tým, že na základe čipovania zberných 
nádob budeme vedieť, kto koľko zmesového odpadu odovzdá a tiež, kto koľko bude separovať. 
Starosta uviedol, že dnes nemôže  povedať, že budeme platiť menši poplatok za KO, lebo napr. 
spomínané skládkovanie za 2-3 roky môže vyskočiť až na trojnásobok za tonu.  Ale nezodpovední 
ľudia, ktorí nebudú separovať budú platiť oveľa viacej.  
 
V  prípade množstvového zberu nebudeme obmedzovať občanov koľko budú mať nádob, ale budeme 
vyberať poplatok  od veľkosti nádoby a počtu zvozov. Tu vidím aj reálnu podmienku, že jedno alebo 
dvoj členná domácnosť môže naplniť 110 alebo 120 l nádobu len raz za mesiac, ale pokiaľ budú chcieť 
mať vývoz každý druhý týždeň, tak musia zaplatiť viacej, lebo v priemere nás už teraz stojí výsyp 
jednej 120l nádoby za rok viac ako 70,-€.  Je  presvedčený, že potom nebude v takejto nádobe napr. 
polovica lístia, a to len preto aby bola plná.   
         
Jediná možnosť ako zmierniť poplatok za odpady je kompostovať a separovať, aby sa čo najmenej 
zhodnotiteľných zložiek dostalo do komunálneho odpadu. Tiež bude treba represívne postupovať 
voči tým občanom, ktorý by si chceli znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu takým spôsobom, že 
ho vynesú niekam do prírody.  
 
Na záver dodal, že na valnom zhromaždení  PZO sa dohodli, že do 15.02.2021 všetky členské obce 
oznámia ako cestou sa ohľadom zberu kuchynského odpadu z domácností  pustia.  
 

p. M.S. sa spýtal, ohľadom KO, že v prípade, ak  má  domácnosť nárok na dve smetné nádoby, ktoré  
budú načipované a naplní iba jednu smetnú nádobu. Bude v takom prípade domácnosť platiť iba za 
jeden smetiak? 

Starosta odpovedal, že čipom si vieme skontrolovať, koľkokrát bola smetná nádoba vyvezená, 
prípadne jej hmotnosť.  Zatiaľ je to len vízia ale malo by to fungovať spôsobom, že napríklad  
štvorčlenná domácnosť  ktorá separuje bude mať jednu smetnú nádobu na KO na rok, zaplatí si  
určitý balík služieb, kde budú zahrnuté aj poplatky  za zberný dvor a pod. a výsyp jednej nádoby 
ročne. Ak by rodine jedna nádoba nestačila, za druhú si bude musieť priplatiť.   

p.M.S. budú sa dať čipom označiť aj kovové smetné nádoby? 

Starosta odpovedal, že áno, dá sa ne dorobiť držiak, kam sa umiestni čip. 

p. M.S. sa spýtal, či sa čipom označia aj zvyšné nádoby: na papier, bio, plasty. 

Starosta odpovedal, že tieto smetné nádoby načipované sú. 

Poslanec  p. Špánik sa vyjadril, že sa prikláňa k tomu  aby sa zakúpili dva druhy kompostérov 
(objemovo väčší a menší). 

Neboli žiadne ďalšie pripomienky. 



Uznesenie č.215/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
odporúča 
 
- starostovi Obce Vinodol postupovať v súlade s novelou  Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnený niektorých zákonov   platnou od 01.01.2021, ktorá ukladá za povinnosť zbierať 
a zhodnocovať BRKO tak, že Obec Vinodol bude postupovať podľa §81 ods. 21 písm. b.) tohto zákona,  
t.z. zabezpečí kompostéry pre všetky domácnosti    
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  215/2020 schválené. 

29. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2021 -2023 

Predložila  Ing. Magdaléna Škadrová, predsedníčka finančnej komisie 

 Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.216/2020 

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 2021 a výhľad na roky 
2022-2023 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  216/2020 bolo vzaté na vedomie. 

 

30. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2021 -2023 

Predložil kontrolór obce Ing. Anton Zaťko. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

 



Uznesenie č.217/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

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

-     správu hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2021 -2023 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  217/2020 bolo vzaté na vedomie. 

31. Schválenie programového rozpočtu 2021 a informácia o programovom rozpočte na roky 
2022,2023 

Starosta obce p. Peter Straňák uviedol, že Návrh rozpočtu bol zverejnený na internetovej stránke 
obce Vinodol, na úradnej tabuli a mohli sa k nemu vyjadriť či  združenia ale aj občania. Neboli podané 
od nich žiadne pripomienky. Pri zostavovaní rozpočtu s ekonómkou bolo upravených veľa  položiek 
smerom nadol. Taktiež sa upravili  niektoré rozpočtové položky podľa pripomienok poslancov. Boli to 
položky hlave v kapitálovej časti a v časti dotácie, kde bola poslanecká zhoda, že dotácie pre OZ budú 
rovnaké ako vlani. Starosta prešiel základné položky rozpočtu. 

Poslanci nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č.218/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  
 
A)p r e r o k o v a lo  rozpočet obce Vinodol na roky 2021-2023 
B) s c h v a ľ u j e   rozpočet obce Vinodol na rok 2021 
 
 
 
 
ROK 2021 

Bežné príjmy : 1 274 596,95-€    Bežné výdavky 1 252 975,15-€ 

z toho RO: 8000,- €     z toho RO:  551 897,00,-€ 

Kapitálové príjmy : 0,- €     Kapitálové výdavky : 141 820,00,-€ 

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

Finančné príjmové operácie : 141 820,00 ,-€  Finančné výdavkové operácie : 0 ,-€ 

Príjmy celkom: 1 416 416,95€    Výdavky celkom:  1 394 795,15€ 



 
 
C)b e r i e    n a    v e d o m i e rozpočet obce Vinodol na roky 2022 a 2023 
 

ROK 2022 

Bežné príjmy : 1 245 265,31-€    Bežné výdavky : 1 202 553,51-€ 

z toho RO:  8000,- €     z toho RO: 551 897,00,-€ 

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

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

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

Príjmy celkom: 1 245 265,31€    Výdavky celkom:  1 202 553,51€ 

 

ROK 2023 

Bežné príjmy : 1 245 265,31-€    Bežné výdavky : 1 202 553,51-€ 

z toho RO:  8000,- €     z toho RO: 551 897,00,-€ 

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

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

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

Príjmy celkom: 1 245 265,31 €    Výdavky celkom:  1 202 553,51€ 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  218/2020 bolo schválené 

 

 

 

 

 



32. Rôzne 

Starosta 

- Poďakoval za pomoc pri organizácií Mikuláša v našej obci  – zamestnancom obce a členom DHZ 

- Prečítal súhrnnú informáciu o vykonaných prácach a aktivitách starostu obce a obecného úradu za 
rok 2020: 

Investičná činnosť 

 Obložené a dokončené kolumbárium na cintoríne v Dolnom Vinodole z vlastných finančných 
prostriedkov 

 Rekonštrukcia chodníkov na Cintoríne v Dolnom Vinodole 
 Doplnenie brány na cintoríne v Dolnom Vinodole 
 Doplnenie verejného osvetlenia na Cintoríne v Hornom Vinodole 
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome vo Vinodole 
 Rekonštrukcia podlahy na chodbe v Kultúrnom dome z vlastných finančných prostriedkov 
 Vytvorenie nového trhového miesta pred polyfunkčnou budovou z vlastných finančných 

prostriedkov 
 Rekonštrukcia chodby na prízemí Obecného úradu z vlastných finančných prostriedkov 
 Rekonštrukcia spevnených plôch v obci z vlastných finančných prostriedkov 
 Zateplenie časti polyfunkčnej budovy z vlastných finančných prostriedkov  
 Nákup budovy bývalej prevádzky COOP Jednota v Hornom Vinodole z vlastných finančných 

prostriedkov 
 Doplnenie parkového mobiliáru ( lavičky a odpadkové koše ) do okolia rybníka 
 Vyčistenie južnej časti okolia rybníka v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov občanov     
 Osadenie betónového oplatenia pri polyfunkčnej budove - z vlastných finančných 

prostriedkov 
 Uloženie keramickej dlažby na vstupoch do MŠ, Senior klubu  

 

Dotácie získané v roku 2019 

 Osadenie hádzanárskych bránok a umelého trávnika do existujúceho multifunkčného ihriska 
– dotácia vo výške 3 500,00 eur na podporu rozvoja, Úrad vlády SR  

 Zariadenie pre seniorov –  vo výške 747 816, 07 eur – Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ( cez NSK ) 

 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice II – výmena okien, dverí, rekonštrukcia spevnených plôch a 
oplotenia – 11 264,06 eur 

 Turnaj o pohár starostu obce vo futbale družstiev U13 v sume 900,00 eur od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja – zakúpenie hliníkových futbalových bránok 

 Nákup kníh do knižnice podporený Fondom na podporu umenia v sume 1000,00 eur 
 Aktivity obce Vinodol zamerané na zmiernenie dôsledkov koronakrízy“ – 15 014,12 eur - 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 Rozšírenie kapacity v Materskej škole vo Vinodole – 340 765, 87 eur – Ministerstvo vnútra SR  



 Rekonštrukcia miestnej verejnej komunikácie v obci Vinodol – ulica na Sihoti - 28 800,22 eur 
– Ministerstvo vnútra SR  

       V roku 2020 Obec Vinodol získala dotácie v celkovej sume 1 149 060,34 eura.   

Uviedol , že na  všetkých projektoch sa obec spolupodieľa alebo bude spolupodieľať financovaním 
z vlastných finančných prostriedkov.   

Kultúrnospoločenské podujatia, ktoré organizovala obec: Fašiangová zabíjačka 

Kultúrnospoločenské podujatia, ktoré obec podporila: Odborná degustácia vín, Guláš fest, 
Nohejbalový turnaj ligových mužstiev    

Športové podujatia: Nočná hasičská súťaž o pohár starostu obce, Futbalový turnaj o Pohár starostu 
obce Vinodol A mužstvo , Futbalový turnaj o Pohár starostu obce Vinodol družstiev U13 , 
Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce 

 

Poslanci: 

Poslanec p. Špánik poďakoval zamestnancom obecného úradu, starostovi obce ale hlavne poslancom 
obecného zastupiteľstva za spoluprácu 

Verejnosť 

p. M.S. sa spýtal, či vie obec riešiť situáciu, že veľa občanov nerešpektuje nariadenia  a nenosia na 
verejnosti rúška.   

Starosta odpovedal, že obec nemá žiadnu právomoc  dať pokutu občanovi, ktorý nemá na verejnosti 
rúško. Pokutu môže udeliť len hygiena. My môžeme občana len upozorniť aby si rúško nasadil.  

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Zaťko poďakoval zamestnancom obecného úradu, starostovi obce a 
obecného zastupiteľstva za spoluprácu.  

 

33. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval všetkým prítomným  za účasť na 11. zasadnutí OcZ a tiež za 
slušný priebeh rokovania.  

Všetkým zamestnancom obecného úradu a materskej školy  poďakoval  za zodpovednosť a tvorivú 
spoluprácu, všetkým poslancom za ich prístup k veciam verejným a podnety, ktorými sme mohli 
v rámci možností zveľaďovať našu obec , hlavnému kontrolórovi za zodpovedný prístup a ochotu 
pomôcť. Tak isto poďakoval  všetkým združeniam a občanom, ktorí sa aktívne zapájali  do diania 
v obci a aj tým ktorí nám jednoducho len fandili  v tomto, nie prajnom roku. 



Na záver poprial všetkým prítomným a aj  občanom Vinodolu  šťastné a veselé prežitie Vianočných 
sviatkov v kruhu našich najbližších a do Nového roku 2021 zaželal pevné zdravie, šťastie, lásku, veľa 
úspechov a aby bol rok 2021 lepší ako tento.                                                                                                                   

 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 20:00 hod. 

 

                                                                                                                                       
      Peter Straňák 

                                                                                                                                        starosta obce 
 

 

 

Overovatelia: 

p. Juraj Podhorský 

 

Vladimír Špánik 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 


