
 Uznesenie č.1/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
Obecné  zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení  
schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 28.11.2022 tak ako bol predložený. 
 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uznesenie č.2/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 3 Voľba mandátovej komisie a voľba návrhovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov 
2. volí 
a) za členov mandátovej komisie poslancov: Vladimír Špánik, Ing. Peter Škadra, Peter Virág 
b) za predsedu komisie poslanca: Vladimír Špánik 
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

 overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu, 

 zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov, 

 a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Uznesenie č.3/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 3  Voľba mandátovej komisie a voľba návrhovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov  
2. volí 
a) za členov návrhovej komisie poslancov: Ing. Peter Havlík, Monika Matušicová, Timotej Krajmer 
b) za predsedu komisie poslanca: Ing. Peter Havlík 
2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

 sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení. 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 
 



 
Uznesenie č.4/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu 4. Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy 
o zistených výsledkoch 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
1. berie na vedomie 

 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 predloženú správu mandátovej komisie 

2. konštatuje 
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom 
potvrdili zákonom predpísaný sľub. 
 

Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
      starosta obce           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uznesenie č.5/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu č. 5 Informácia starostu o poverení zástupcu starostu  

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 13b ods.1 Zákona o obecnom zriadení  
 
berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Petra Podhorského za zástupcu 
starostu obce na celé volebné obdobie 2022-2026 za podmienok citovaných v ustanoveniach Zákona 
o obecnom zriadení. 
 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uznesenie č. 6/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu č. 6 Informácia starostu o poverení sobášiacich 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 
 
berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslancov Petra Podhorského a Ing. Martina 
Matušicu za sobášiacich. 

 

Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
      starosta obce           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 



Uznesenie č.7/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu č. 7  Informácia starostu o poverení poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 
poveruje poslankyňu p. Ing. Magdalénu Škadrovú, za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona 
o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uznesenie č.8/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu č. 8  Voľba komisie vo verejnom záujme a voľba volebnej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje komisiu  vo verejnom záujme 
2. volí 
a) za členov komisie vo verejnom záujme poslancov:  Vladimír Špánik, Timotej Krajmer, Peter Virág 
b) za predsedu komisie poslanca: Vladimír Špánik 
3. vymedzuje úlohy komisie vo verejnom záujme nasledovne: 

 plniť úlohu vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a preskúmavať predložené oznámenie starostu obce 

o majetkových pomeroch 

Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
      starosta obce           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uznesenie č.9/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu č. 8  Voľba komisie vo verejnom záujme a voľba volebnej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje volebnú komisiu 
2. volí 
a) za členov volebnej komisie poslancov: Ing. Magdaléna Škadrová, Ing. Martin Matušica, Ing. Peter 
Havlík 
b) za predsedu komisie poslanca: Ing. Magdaléna Škadrová 
3. vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne: 

 dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať 

obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb. 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 



Uznesenie č.10/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu č. 9 Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu 
obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje Finančnú a kultúrnu komisiu 
2. volí 
a) za členov finančnej a kultúrnej komisie poslancov: Ing. Magdaléna Škadrová, Monika Matušicová, 
Timotej Krajmer 
b) za členov finančnej a kultúrnej komisie občanov : Silvia Ďuranová, Jarmila Vrtáková  
c) za predsedu komisie poslanca: Ing. Magdaléna Škadrová 
3. vymedzuje úlohy finančnej a kultúrnej komisie nasledovne: 

 náplň práce komisie podľa prílohy č.1 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo 

Vinodole. 

 

Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
                     starosta obce   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uznesenie č.11/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu č. 9 Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu 
obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
  
1. zriaďuje Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
2. volí 
a) za členov Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy poslancov: 
Ing. Peter Škadra, Peter Podhorský, Ing. Peter Havlík 
b) za členov Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy občanov : 
Ing. Zuzana Plšková, Ing. Jozef Kozár ml. 
c) za predsedu komisie poslanca: Ing. Peter Škadra 
3. vymedzuje úlohy Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
nasledovne: 

 náplň práce komisie podľa prílohy č.1 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo 

Vinodole. 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
                     starosta obce   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uznesenie č.12/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu č. 9 Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu 
obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
 
1. zriaďuje Komisiu na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 
a vybavovanie sťažností 



2. volí 
a) za členov Komisie na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 
a vybavovanie sťažností komisie poslancov: Vladimír Špánik, Ing. Martin Matušica, Peter Virág 
b) za členov Komisie na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 
a vybavovanie sťažností občanov : Mgr. Mária Svečulová,  
c) za predsedu komisie poslanca:  Vladimír Špánik 
3. vymedzuje úlohy Komisie na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu 
a vybavovanie sťažností nasledovne: 

 náplň práce komisie podľa prílohy č.1 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo 

Vinodole. 

 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 
                                                                                 starosta obce           
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Uznesenie č.13/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
K bodu č. 10 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady Základnej školy Vinodol 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 2 Vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti 
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 
zabezpečení  

 deleguje do Rady školy Základnej školy vo Vinodole týchto členov :  

1.Ing. Peter Havlík, poslanec OcZ  
2.Ing. Martin Matušica, poslanec Ocz 
3.Vlasta Drozdová, riaditeľka MŠ 
4.Marianna Martišová, učiteľka MŠ   
 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uznesenie č.14/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Vinodol zo dňa 28.11.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu č. 11 Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 
2022, 2023 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v súlade s § 12 Zákona o obecnom zriadení   

 schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2022, 2023 

 
Vo Vinodole 28.11.2022             Peter Straňák 

      starosta obce           
 

 

 


