
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

z 20. zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 22.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Neprítomní: - 

Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

Peter Straňák, starosta obce 

Ing. Michaela Gužalová – zapisovateľka 

Silvia Ďuranová – ekonómka obce, Mgr. Mária Svečulová – referentka OcÚ Vinodol, Ing. Zuzana 
Plšková– referentka OcÚ Vinodol 

Ing.arch Vlasta Cukorová – spracovateľka Zmien a doplnkov č.2  ÚPNo Vinodol 

Začiatok 20. riadneho zasadnutia OcZ o 18.00 hod. 

Miesto zasadnutia Zasadacia miestnosť Obecného úradu Vinodol. 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OcZ otvoril p. Peter Straňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OcZ je uznášania schopné. 
 
2.Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 
        Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kozár, Juraj Podhorský 
        Návrhová komisia:          Ing. Peter Havlík -  predseda 
            Peter Podhorský  – člen 
            Marek Melišek -  člen 
 

Uznesenie č.357/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol    
 

V o l í 
-  overovateľov zápisnice z  20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo 
dňa 22.09.2022 v zložení:  Ing. Jozef Kozár, Juraj Podhorský 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.357/2022 bolo schválené 
 
 
 
 



Uznesenie č. 358/2022 

         A. v o l í  

-  návrhovú komisiu v zložení:     Ing. Peter Havlík -  predseda 
                         Peter Podhorský  – člen 
                               Marek Melišek -  člen 
 
 

B. u k la d á    

návrhovej komisii 

1. sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie, 
2. 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. 358/2022 bolo schválené. 
 
3.Schválenie programu  20. zasadnutia OcZ vo Vinodole 
Starosta informoval, že program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli obce, 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 20.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

4. Kontrola uznesení z 19.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

5. Interpelácie poslancov 

6. Schválenie VZN č.2/2022, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného 

plánu obce Vinodol 

7. Schválenie prevodu majetku do združenia obcí „ Čistá voda“ 

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 

9. Rozpočtové opatrenie č.11/2022 

10. Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 

11. Rôzne – diskusia 

12. Záver 



Uznesenie č. 359/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e  

- program 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, tak ako bol predložený 
 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 7  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.359/2022 bolo schválené. 
 
4. Kontrola uznesení z  19.zasadnutia OcZ vo Vinodole 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.360/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

s c h v a ľ u j e  
  

- kontrolu plnenia uznesení z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinodole zo dňa 
16.08.2022 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  360/2022 bolo schválené. 

 
5. Interpelácie 

Poslanec p. Vladimír Špánik sa spýtal starostu obce p. Petra Straňáka, či sa podarí uskutočniť 
prehĺbenie rybníka ešte tento rok. 

Starosta odpovedal, že s firmou Slovenské štrkopiesky s.r.o. máme schválenú zmluvu o spolupráci. 
Prebieha s nimi rokovanie, v blízkej dobe prídu urobiť skúšobný výkop, aby vedeli aký materiál sa 
v rybníku nachádza a ako ho odvážať.  

6. Schválenie VZN č.2/2022, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného 
plánu obce Vinodol 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že dôvodom začatia týchto zmien bola žiadosť 
firmy Zámočníctvo Kovo s.r.o., ktorá mala záujem o zväčšenie pôvodného areálu a postavenie nových 
hál. Haly majú byť vo väčšej vzdialenosti od susediacich rodinných domov. Tiež je výhodou, že tieto 



haly by mali zabezpečiť lepšie odhlučnenie, ktoré vzniká počas dňa pri výrobe v tomto podniku. Na 
13.zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.06.2021 bola schválená zmluva o spolupráci s firmou 
Zámočníctvo Kovo s.r.o. a zároveň schválenie prípravných prác ohľadom Zmien a doplnkov č.2  ÚPNo 
Vinodol, kde boli navrhnuté lokality, ktorých sa budú aktualizácie týkať.  

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov  bolo zverejnené dňa 03.11.2022.  Do 20.12.2022 
mohli dotknuté orgány, inštitúcie, právnické a fyzické osoby pripomienkovať navrhnuté zmeny 
v územnom pláne. 

V zmluve o spolupráci  p. Borbély súhlasil, že preplatí aj výdavky spojené s aktualizáciou území v obci, 
ktoré boli navrhnuté na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Všetky náklady súvisiace s vykonaním 
aktualizácie ÚPNo, ktoré doposiaľ Obec Vinodol mala, firma Zámočníctvo Kovo s.r.o.  v súlade zo 
zmluvou o spolupráci uhradila.  

Ďalej uviedol, že v návrhu VZN musia poslanci upraviť číslo na 3/2022 a to z dôvodu, že na poslednom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo uznesením schválené VZN o poskytovaní sociálnych služieb 
obcou Vinodol a o platení úhrad za poskytnuté sociálne služby, ktoré má číslo 2/2022. 

V bode J) týchto aktuálnych zmien a doplnkov je podmienka: „určenie, na ktoré časti obce je 
potrebné obstarať ÚPN-z“, to znamená, že je ich potrebné ešte riešiť urbanistickou štúdiou. V tomto 
prípade sa jedná o zónu Z1 – zóna IBV, to sú obe parcely okolo Novohorskej ulice. Uviedol, že túto 
štúdiu bude najvhodnejšie prepracovať až po ukončení pozemkových úprav, ktoré v našej obci 
súčasnej dobe prebiehajú, z dôvodu toho, aby tam boli vyriešené majetkové pomery vlastníkov. 

Obstarávateľ kou za obec Vinodol je Ing. arch. Pajerchinová a spracovateľkou týchto zmien je p. Ing. 
arch. Cukorová, ktorá bola na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomná a pripravená 
zodpovedať prípadne otázky. 

Ďalej uviedol, že k pripomienkam, ktoré prišli k návrhu VZN zasadla Komisia výstavby, územného 
plánovania, životného  prostredia a dopravy dňa 14.09.2022.  Predseda komisie p. Peter Podhorský 
prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie a predniesol ich odporúčanie. 

Poslanci nemali pripomienky ani námietky. 

18:20 hod prišla poslankyňa p. Františka Melišková. 

Uznesenie č.361/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 

I. k o n š t a t u j e ,  že 
a/ Obsah návrhu Územného plánu obce Vinodol - zmeny a doplnky č.2 je v súlade so záväznou 
časťou Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, schváleného Uznesením Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 113/2012 zo dňa 14.05.2012, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2012 zo dňa 
14.05.2012, v znení Zmien a doplnkov č. 1, schválených Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 111/2015 zo dňa 20.07.2015, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 



záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015 zo dňa 26.10.2015, (stanovisko 
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 23.11.2021 pod číslom 11318/2021 ČZ 42825/2021). 

 
b/ Obsah návrhu Územného plánu obce Vinodol - zmeny a doplnky č.2 a postup jeho obstarania 
a prerokovania je v súlade so stavebným zákonom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

Obstaranie návrhu územného plánu obce Vinodol - zmeny a doplnky č.2 je zabezpečené 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Zuzana Pajerchinová, reg. č. 341. 

Spracovateľom návrhu územného plánu obce - zmeny a doplnky č.2 je projektová kancelária, 
ateliér C Liptovský Hrádok, Ing. arch. Vlasta Cukorová.       
   

Návrh územného plánu obce - zmeny a doplnky č.2 bol prerokovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.  

Návrh bol vystavený na verejné nahliadnutie v dobe od 03.11.2021 - 20.12.2021.  

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, 
ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(stanovisko OU-NR-OSZP3-2021/032867-019 zo dňa 20.09.2021) sa navrhovaný strategický 
dokument „Územný plán obce Vinodol - zmeny a doplnky č. 2“ nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. 

c/ Preskúmanie súladu návrhu so Zadaním: Predložený návrh Územného plánu obce Vinodol - 
zmeny a doplnky č.2 je v súlade so Zadaním Územného plánu obce Vinodol. Rieši zmenu funkčného 
využitia dotknutej časti územia v súlade s rozvojovými zámermi obstarávateľa a požiadavky tak, ako 
sú tieto zadefinované v schválenom zadaní. 

d/  Preskúmanie súladu návrhu s rozsahom územného plánu: Návrh Územného plánu obce 
Vinodol - zmeny a doplnky č.2 je spracovaný v súlade s rozsahom územného plánu podľa § 11 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 12 a 17 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
e/  Záväzná časť návrhu Územného plánu obce Vinodol - zmeny a doplnky č.2, navrhovaná na 
vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom obce Vinodol je v rozsahu riešeného územia v 
súlade s ustanovením § 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

f/  Na základe uvedených skutočností Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky, 
oddelenie územného plánovania, podľa §25 ods.2 stavebného zákona súhlasí s predloženým 
návrhom Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vinodol (list č. OU-NR-OVBP1-2022/030750-003 zo dňa 
29.6.2022) 

 



II. s c h v a ľ u j e 
 

 - Územnoplánovaciu dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vinodol v textovej i grafickej 
časti a vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3 , ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 
záväznej časti Územného plánu obce Vinodol 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  361/2022 bolo schválené. 

7. Schválenie prevodu majetku do združenia obcí „ Čistá voda“ 

18:22 hod prišla poslankyňa Ing. Magdaléna Škadrová. 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák a uviedol, že po  schválení  Zmluvy a stanov a po vyhlásení 
zámeru na prevedenie majetku do združenia obcí „Čistá voda“ na 18.zasadnutí  je potrebné dnes 
uznesením previesť majetok, ktorý máme v evidencii súvisiaci s ČOV Komjatice do nášho spoločného 
združenia Čistá voda. 

Jedná sa o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Poslanci nemali otázky ani pripomienky. 

Uznesenie č.362/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
s c h v a ľ u j e    
1. prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ktorého je obec Vinodol podielovým spoluvlastníkom vo  veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1689/10000 k celku, a to nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v Obci 
Černík, katastrálne územie Černík, vedeného u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho 
odboru zapísaného na LV č. 2665 ako: 

 pozemok parc. registra „C“ číslo 3386 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5640 m2, 
 pozemok parc. registra „C“ číslo 3387 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,  
 pozemok parc. registra „C“ číslo 3388 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 413 m2,  
 stavba - prevádzkový objekt čističky odpadových vôd so súpisným číslom 465, postavená 

na parcele registra „C“ číslo 3387,  
 stavba - čistiaca linka čističky odpadových vôd so súpisným číslom 466, postavená na 

parcele registra „C“ číslo 3388,  

do vlastníctva: novozakladaného Združenia obcí Čistá Voda, so sídlom: Nádražná 344/97, 941 06 
Komjatice, bezodplatne formou vloženia do majetku združenia obcí pričom nadobúdateľ predmet 
prevodu nadobúda do svojho podielového spoluvlastníctva vo veľkosti prevádzaného 
spoluvlastníckeho podielu a obec Vinodol získava tomu zodpovedajúci príslušný majetkový podiel 
v tomto združení v hodnote znaleckého posudku číslo 144/2022 zo dňa 10.06.2022. 



Za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Vinodol považuje prevádzku a zabezpečenie 
budúceho rozvoja stavby verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) obcí Komjatice, 
Veľký Kýr, Černík, Mojzesovo a Vinodol, kde prevádzka a rozvoj tohto vodohospodárskeho diela je 
v spoločnom záujme všetkých členov združenia obcí, s cieľom čo najhospodárnejšieho vynaloženia 
obecných prostriedkov, alebo prostriedkov zo štátnych a iných fondov. 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  362/2022 bolo schválené. 

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 

Predložil  Ing. Anton Zaťko, hlavný kontrolór obce. 

Poslanci nemali otázky ani pripomienky. 

Uznesenie č.363/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

Berie na vedomie 
 
                  - správu o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce Vinodol 
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  363/2022 bolo vzaté na vedomie 

9. Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.364/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

berie na vedomie  
 

- úpravu rozpočtu RO č.11/2022 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.11/2022 – starosta obce 
 
Úprava rozpočtu v BP a BV 
 
Kód 
zdroj
a 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2022 

Úpravený 
rozpočet 
2022 

Zmeny 
rozpočtu 

2022 

Rozpočet 
po zmene 

2022 
 

  PRÍJMY  BR:     
111 312 001-05 UPSVaR - dot. na soc.dávky 0,00 81 521,76 + 11 593,76 93 115,52 
11UA 312 001-AU MV SR – dotácia na 

utečencov - ubytovanie 
0,00 2 373,00 + 920,00 3 293,00 

111 312 001-AU UPSVaR – dotácia na stravu 0,00 3 764,80 + 1 593,80 5 358,60 
111 312 012-AU RUŠS – dotácia na SZP 0,00 2 400,00 + 800,00 3 200,00 
111 312 012-AU MV SR – dotácia na VOĽBY 0,00 0,00 + 900,00 900,00 
11H 312 008 VUC – dotácia na kultúru 0,00 0,00 + 1 100,00 1 100,00 
111 312 012-AU FPU- dotácia na knihy 0,00 0,00 + 1 500,00 1 500,00 
  SPOLU: 0,00 90 059,56 + 18 407,56 108 467,12 
       
  VÝDAVKY BR:     
111 10 700 642 014 HN – Sociálne dávky 0,00 81 521,76 + 11 593,76 93 115,52 
11UA 10 700 642 014 Ukrajina – ubytovanie 

utečencov 
0,00 2 373,00 + 920,00 3 293,00 

11H 01 110 637 002 Oslavy obce z VUC 0,00 0,00 + 1 100,00 1 100,00 
111 08 200 633 009 Knihy do knižnice z FPU 0,00 0,00 + 1 500,00 1 500,00 
111 01 600 614 000 Odmeny za prípravu volieb 0,00 0,00 + 180,00 120,00 
111 01 600 637 027 Odmeny za doručenie oznám. 0,00 0,00 + 200,00 100,00 
111 01 600 633 006 Všeob.mater. - voľby 0,00 0,00 + 335,00 220,00 
111 01 600 632 005 Telekom. Služby - voľby 0,00 0,00 + 15,00 15,00 
111 01 600 634 004 Prepravné - voľby 0,00 0,00 + 50,00 50,00 
111 01 600 633 016 Reprezentačné  - voľby 0,00 0,00 + 90,00 90,00 
111 01 600 632 004 Internet - voľby 0,00 0,00 + 30,00 30,00 
  SPOLU: 2 350,00 83 894,76 + 16 013,76 99 908,52 
       
  VÝDAVKY BR - ZŠ     
111 09 200 600 ZŠ -Sociálne znev. prostredie 0,00 2 400,00 + 800,00 3 200,00 
111 09 200 600 ZŠ – stravovanie v školskej 

jedálni 
0,00 3 764,80 + 1 593,80 5 358,60 

  SPOLU: 0,00 6 164,80 + 2 393,80 8 558,60 
       
  PRÍJMY  KR:     
111 322 001-AU MO SR – dotácia na pomník 0,00 0,00 + 4 900,00 4 900,00 
72c 325 000 SFZ – dotácia na závlahu 0,00 0,00 + 10 000,00 10 000,00 
  SPOLU: 0,00 0,00 + 14 900,00 14 900,00 
       
  VÝDAVKY KR:     
111 08 400 717 002 Rekonštrukcia pomníka 0,00 0,00 +  4 900,00 4 900,00 
72c 08 100 713 004 Závlaha na ihrisko 0,00 0,00 + 10 000,00 10 000,00 
  SPOLU: 0,00 0,00 + 14 900,00 14 900,00 
       
  VÝDAVKY BR - presuny     
111 03 200 633 006 PO – vš. materiál 700,00 700,00 - 538,60 161,40 
111 03 200 633 004 PO – stroje, prístroje a zar. 700,00  700,00 - 700,00 0,00 
111 03 200 635 004 PO – opravy a údržba techn. 600,00 600,00 - 600,00 0,00 



111 03 200 637 001 PO – školenia,  kurzy, semi. 100,00 100,00 - 100,00 0,00 
111 03 200 637 004 PO – všeob. služby 200,00 200,00 + 82,60 282,60 
111 03 200 633 010 PO – pracovné oblečenie 700,00 700,00 + 1856,00 2 556,00 
  SPOLU: 3 000,00 3 000,00 +/-0,00 3 000,00 
       
  VÝDAVKY KR – presuny:     
46 08 400 717 002 Rekonštrukcia pomníka 10 000,00 10 000,00 - 1 568,27 8 431,73 
46 10 200 717 001 ZSS - stavby 70 000,00 88 500,00 + 988,27 89 488,27 
46 10 200 716  ZSS – stavebný dozor 0,00 0,00 + 580,00 580,00 
  SPOLU: 80 000,00 98 500,00 +/- 0,00 98 500,00 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  364/2022 bolo vzaté na vedomie. 

10. Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 

Predložil starosta obce p. Peter Straňák.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesenie č.365/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

schvaľuje 
 
-  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov. 
 
Celkový rozpočet obce bol schválený ako prebytkový. 
 
Príjmy a výdavky Rozpočtu: 
 
Kód 
zdroja 

Anal.členenie Názov Schválený 
rozpočet 

2022 

Úpravený 
rozpočet 
2022 

Zmeny 
rozpočtu 

2022 

Rozpočet po 
zmene 2022 

 

  PRÍJMOVÉ FO     

46 454 001 Z rezervného fondu  245 200,00 468 825,34  + 4 196,87 473 022,21 
  SPOLU: 245 200,00 468 825,34 + 4 196,87 473 022,21 
       
  VÝDAVKY  KR      
46 10 200 713 001 ZSS - nábytok 0,00 0,00 + 708,12 708,12 
46 10 200 713 004 ZSS – stroje, prístr. a 

zariadenia 
0,00 0,00 + 719,40 719,40 

46 10 200 713 005 ZSS – špeciálne stroje, 
prístr. a zariadenia 

0,00 0,00 + 2 769,35 2 769,35 

  SPOLU: 0,00 0,00 + 4 196,87 4 196,87 



       
  VÝDAVKY BR:     
41 01110 633 002 Výpočtová technika 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 0,00 
41 01110 633 006 Vš. Materiál PFB 3 000,00 2 690,00 - 1 200,00 1 490,00 
41 01110 635 006 Údržba budov - PFB 3 000,00 3 000,00 - 3 000,00 0,00 
41 0950 600 Mzdy a odvody – 

školský klub detí 
18 000,00 18 675,00 + 5 200,00 23 875,00 

   SPOLU: 25 000,00 25 365,00 +/- 0,00 25 365,00 
       
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  365/2022 bolo schválené. 

12. Rôzne  

Starosta obce: 

- informoval prítomných o prebiehajúcej rekonštrukcii chodníka na cintoríne v Hornom Vinodole, 
o prebiehajúcich prácach na Novohorskej ulici – asfaltová cesta a o začatí stavebných prác na 
projekte Rozšírenie kapacity MŠ vo Vinodole. 

- ďalej informoval, že v pondelok  03.10.2022 sa z dôvodu mesiaca úcty k starším bude v kultúrnom 
dome vo Vinodole konať už pravidelná akcia pre seniorov jubilantov a následne aj pre všetkých 
seniorov našej obce. S hudobným programom vystúpi p. Gizka Oňová a deti z našej MŠ a ZŠ.  Zároveň 
pozval  poslankyne, poslancov, hlavného kontrolóra  a riaditeľku MŠ a ZŠ   na toto milé posedenie 
s nimi. 

Poslanci: 
 
- poslanec Ing. Jozef Kozár požiadal starostu obce o informácie ohľadom Zariadenia pre seniorov. 
-starosta obce p. Peter Straňák informoval, že do konca augusta 2022 bolo potrebné vybaviť 
množstvo povolení a rozhodnutí, aby sme mohli od 2.1.2023 začať s prevádzkou  Zariadenia pre 
seniorov. Ďalej bolo potrebné Zariadenie pre seniorov vybaviť komplet nábytkom a vybavením 
potrebným na jeho prevádzku a fungovanie. Momentálne vedieme pohovory na pracovné pozície 
potrebné v našom zariadení, nastavujeme financovanie a premýšľame nad kampaňou ohľadom 
získania klientov. Prioritne by sme boli radi, ak by sa jednalo o klientov z našej obce a okolitých obcí. 
- Poslanec p. Špánik sa spýtal či sa dá povedať presná suma, ktorú bude klient zariadenia platiť? 
-starosta obce odpovedal, že v zariadení sa nachádzajú dva druhy izieb, ktoré sa rozlišujú veľkosťou. 
Suma nám vychádza cca 720 € – 750 €, v závislosti práve od veľkosti izby, od služieb, ktoré bude 
klient od zariadenia odoberať a od druhu stravy. 
 
Verejnosť: 
 
- riaditeľka MŠ vo Vinodole p. V.D. vo svojom mene, v mene zamestnancov MŠ a v mene rodičov detí 
navštevujúcich MŠ poďakovala starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za skvelú 
spoluprácu s nimi  počas celého  volebného obdobia. 
 



-p. M.S. sa spýtal starostu obce, prečo lampy na Novohorskej ulici svietia počas celej noci, keď vo 
zvyšku dediny šetríme elektrickou energiou a lampy zhasíname. 
-starosta odpovedal, že celý systém osvetlenia v obci mimo Novohorskej ulice  je napojený na jeden 
server, ktorý vie ovládať a vie tam nastaviť časovanie. Na Novohorskej ulici šetríme tým, že sme vypli 
nastálo dve  lampy z deviatich.  Na danej ulici sa stavajú nové domy, je tam veľa stavebného 
materiálu, ktorý by určite prilákal zlodejov a preto sme tam niekoľko lámp nechali svietiť. 
Ak sa zlepšia ceny energie, ihneď začneme svietiť v obci počas celej noci.  
Nočné zhasínanie svetiel nám prinieslo aj pár pozitív a síce, že po vypnutí svetiel  po obci nepočuť 
rušenie nočného kľudu, na ktorý sme boli pár mesiacov dozadu dennodenne od občanom 
upozorňovaní. 
 
Starosta obce: 

- starosta obce p. Peter Straňák poďakoval  poslancom a hlavnému kontrolórovi obce za volebné 
obdobie 2018-2022 a v mene obce im odovzdal  malú pozornosť a spomienku na tieto 4 roky.  

- ďalej poďakoval zamestnancom obce, zamestnancom MŠ ako aj zamestnancom ZŠ a všetkým, ktorí 
sa v posledných štyroch rokoch akýmkoľvek spôsobom pričinili a zveľadili našu obec, či už prácou 
alebo reprezentovaním v niektorom z  našich spolkov a združení.    

Poslanci: 
 
- poslanec p. Špánik poďakoval starostovi obce, kolegom poslancom ako aj zamestnancom obce za 
spoluprácu. 
 
6. Záver  

Starosta  obce p. Peter Straňák poďakoval všetkým prítomným  za účasť na 20. zasadnutí OcZ a tiež za 
slušný priebeh rokovania a poprial im príjemné prežitie Vinodolských hodov. 

Zasadnutie OcZ  bolo ukončené o 19:00 hod. 

                                                                                                                    
     

 
        Peter Straňák 

                                                                                                                                       starosta obce 
 

Overovatelia: 

Ing. Jozef Kozár 

 

p. Juraj Podhorský 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Gužalová 


