
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

zo 16. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Neprítomní:   Juraj Podhorský – ospravedlnený, Františka Melišková - ospravedlnená,  Ing. Anton 
Zaťko – hlavný kontrolór obce – ospravedlnený,  

Peter Straňák, starosta obce 

Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

Mgr. Mária Svečulová – referentka OcÚ Vinodol 

Silvia Ďuranová – ekonómka obce 

Začiatok 16. riadneho zasadnutia OcZ o 17.00 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: Peter  Podhorský, Vladimír Špánik 
        Návrhová komisia:          Ing. Jozef Kozár -  predseda 
            Ing. Magdaléna Škadrová – člen 
            Ing. Peter Havlík -  člen 
 

Uznesenie č.307/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    
 

V o l í 
-  overovateľov zápisnice zo  16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol 
zo dňa 15.12.2021 v zložení:  Peter  Podhorský, Vladimír Špánik 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.307/2021 bolo schválené. 
 

Uznesenie č. 308/2021 



       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. 308/2021 bolo schválené. 
 
3.Schválenie programu  16. 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.  

Program :  

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie programu 16.zasadnutia OcZ vo Vinodole 
4. Schválenie uznesenia  o schválení založenia združenia, zmluvy a stanov pre čistiareň odpadových 

vôd 
5. Rôzne  
6. Záver 
 

Uznesenie č. 309/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e  

- program 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za:7  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Uznesenie č.309/2021 bolo schválené. 
 

4. Schválenie uznesenia  o schválení založenia združenia, zmluvy a stanov pre čistiareň odpadových 
vôd 

Starosta obce p. Peter Straňák informoval prítomných, že  v piatok 10.12.2012 ho kontaktoval 
starosta obce Černík – Ing. Peter Stúchly, Phd. a oznámil mu, že je potrebné schváliť uznesenie pre 
založenie nového združenia s názvom Čistá Voda -  Zmluvu a stanovy a práve preto bolo potrebné 
zvolať toto zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účelom združenia bude prevádzka a zabezpečenie 
budúceho rozvoja stavby verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd obcí Komjatice, Veľký Kýr, 
Černík, Mojzesovo a Vinodol. Materiál k tomuto bodu dostali poslanci do svojich emailových 
schránok. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.310/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

         S c h v a ľ u j e 
 
 -Založenie združenia, zmluvy a stanovy, ktoré bude zastrešovať čističku odpadových vôd s 
 obcou Mojzesovo, Černík, Komjatice a Veľký Kýr.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  310/2021 bolo schválené. 

5. Rôzne 

Starosta: 
- starosta oznámil poslancom, že je ukončené verejné obstarávanie, ktoré je aj uverejnené na stránke 
UVO. Jedná sa o rozšírenie kapacity materskej školy. Naše financovanie bude cez 100.000,- €  a 5% 
spoluúčasť. Poslanci nemali pripomienky a chápali navýšenie z dôvodu zvýšenia cien stavebných 
materiálov.  
- tiež oznámil, že do podateľne obecného úradu postupne v zákonnej lehote prichádzajú   
pripomienky k ZaD2 ÚPNo. Tieto poslancom postupne  zasiela na ich  elektronické schránky. Ďalej 
uviedol, že s  ich opodstatnenosťou sa vysporiada  obstarávateľ  ÚPNo - Ing. arch. Zuzana Ištóková 
Pajerchinová. 

Nikto ďalší nemal otázky do bodu rôzne. 

6. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval všetkým prítomným  za účasť na 16. zasadnutí OcZ a tiež za 
slušný priebeh rokovania. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 17:10 hod. 



                                                                                                                            
     

 
      Peter Straňák 

                                                                                                                                       starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

p. Peter  Podhorský 

 

Vladimír Špánik 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 


