
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia OcZ Vinodol, konaného dňa 28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomní: Ing. Peter Havlík, Timotej Krajmer, Ing. Martin Matušica, Monika Matušicová, Peter 
Podhorský, Ing. Peter Škadra, Ing. Magdaléna Škadrová, Vladimír Špánik, Peter Virág 

Neprítomní: ---- 

Ing. Anton Zaťko – hlavný kontrolór obce 

Peter Straňák, starosta obce 

Silvia Ďuranová – ekonómka obce  

Začiatok ustanovujúceho zasadnutia OcZ o 18.00 hod. 

Miesto zasadnutia Kultúrny dom Vinodol. 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta; privítal prítomných, 
zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia a určil zapisovateľku Ing. Zuzanu Plškovú a overovateľov 
zápisnice Petra Podhorského a Ing. Magdalénu Škadrovú.                                                                              .  
Potom predsedkyňa miestnej volebnej komisie podala informáciu o výsledkoch volieb starostu a o 
výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva. 
Následne novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení‟) tak, že prečítal a podpísal 
jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  
Novozvolení poslanci potom zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom 
zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Novozvolený starosta predniesol príhovor v ktorom sa prihovoril občanom, poďakoval im a tiež sa 
prihovoril poslancom a predstavil plány na toto volebné obdobie.  
 

2.Schválenie programu zasadnutia 

Program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na internetovej stránke obce Vinodol, 
na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a taktiež bol doručený novozvoleným poslancom. 
Starosta skonštatoval, že prítomných je 9 poslancov, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné podľa 

§ 12 ods. 7 Zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení  

schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 28.11.2022 tak ako bol predložený. 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa:  
Uznesenie č. 1/2022 bolo schválené. 

 

3.  Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 

V zmysle rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole určuje mandátovú a návrhovú komisiu. 



Starosta, po dohode s poslancami na pracovnej porade, navrhol, aby členmi mandátovej komisie boli 
poslanci: 
Predseda: Vladimír Špánik 
Člen: Ing. Peter Škadra 
Člen: Peter Virág 

 

Uznesenie č. 2/2022 

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 

 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/2022 bolo schválené. 

 

Starosta, po dohode s poslancami na pracovnej porade navrhol, aby členmi návrhovej komisie na 
toto zastupiteľstvo boli poslanci: 
Predseda: Ing. Peter Havlík 
Člen: Monika Matušicová 
Člen: Timotej Krajmer 

Návrhová komisia má za úlohu sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie 
zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 3/2022 

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. 



 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3/2022 bolo schválené. 

Starosta obce vyhlásil päťminutovú prestávku a zároveň požiadal mandátovú komisiu, aby počas 
prestávky overila doklady o zložení sľubu novozvolených poslancov a starostu obce a čestné 
vyhlásenia a následne podala správu o výsledkoch zastupiteľstvu. 
Prestávka bola od 18.29 hod do 18.31 hod. 

 

4.  Správa mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov a podanie správy                          

     o zistených výsledkoch 

Starosta obce vyzval mandátovú komisiu, aby podala správu o výsledku svojich zistení. 
Predseda mandátovej komisie p. Vladimír Špánik prečítal správu mandátovej komisie v tomto 
znení: 
Mandátová komisia obecného zastupiteľstva preskúmala doklady predloženého sľubu 
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov a konštatuje, že všetci vlastnoručne 
potvrdili zloženie sľubu bez výhrad. 
Mandátová komisia obecného zastupiteľstva konštatuje, že novozvolený starosta obce 
Vinodol predložil vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o tom, že nevykonáva funkciu 
nezlučiteľnú s funkciou starostu. 
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Vinodol predložili vlastnoručne podpísané 
čestné vyhlásenia, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

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. 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2022 bolo schválené. 
 
 
 

 



5.  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

Za zástupcu starostu obce na roky 2022-2026 starosta obce poveril p. Petra Podhorského, z toho 
dôvodu, že túto funkciu vykonával v dvoch predchádzajúcich volebných obdobiach. 
Pán Peter Podhorský túto funkciu prijal a zároveň sa vzdal práva na odmenu poslanca Obecného 
zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 5/2022 

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. 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 5/2022 bolo schválené. 

 
 

6.  Informácia starostu o poverení sobášiacich 

Starosta obce informoval o tom, že podľa § 4 ods. 1  zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ako sobášiacich na volebné obdobie 2022 – 2026 poveruje Petra 
Podhorského a Ing. Martina Matušicu.  
 

Uznesenie č. 6/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 

berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslancov Petra Podhorského a Ing. Martina 

Matušicu za sobášiacich. 

    
 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 6/2022 bolo schválené. 

 
 

7. Informácia starostu o poverení poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 
Obecného      zastupiteľstva 

V súlade §12 Zákona o obecnom zriadení je potrebné ustanoviť poslanca povereného zvolávaním 
zasadnutí OcZ a osobitných zákonom stanovených prípadoch a to: 

 §12 ods.2, prvá veta znie - Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva , zvolá ho 
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 



Starosta, po dohode s poslancami na pracovnej porade navrhol, aby bola poslankyňou poverenou 
zvolávať zastupiteľstvo Ing. Magdaléna Škadrová. 
Prítomní poslanci nemali žiadny iný návrh. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

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. 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 7/2022 bolo schválené. 

 

8. Voľba komisie vo verejnom záujme a voľba volebnej komisie 

Komisia vo verejnom záujme má plniť úlohy vyplývajúce zo zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmavať predložené oznámenie starostu 

obce o majetkových pomeroch.  

Starosta navrhol, aby členmi tejto komisie boli Vladimír Špánik, Timotej Krajmer, Peter Virág. Za 

predsedu komisie navrhol Vladimíra Špánika. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

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 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.8/2022  bolo schválené. 
 
 
Volebná komisia má za úlohu dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania 

sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb. Starosta , po dohode 



s poslancami na pracovnej porade navrhol, aby členmi tejto komisie boli Ing. Magdaléna Škadrová, 

Ing. Martin Matušica, Ing. Peter Havlík. Za predsedníčku komisie navrhol Ing. Magdalénu Škadrovú.  

 
 

Uznesenie č.9/2022 
 

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. 

 

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

 
 

9. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu obecného  

     zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

 
Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole ako poradného orgánu obecného 
zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 
 
1. Finančná a kultúrna komisia: 

 prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim 
stanovisko, 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. 

 ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole 
Starosta po dohode s poslancami dal návrh, aby členmi tejto komisie boli: 
- predseda: Ing. Magdaléna Škadrová 
- tajomník: Silvia Ďuranová 
- členovia: Monika Matušicová, Jarmila Vrtáková, Timotej Krajmer 
 

Uznesenie č. 10/2022 
 

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. 

 

 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 10/2022 bolo schválené.  
 
2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy: 

 prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim 
stanovisko, 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, 

 spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnou 
legislatívou, 

 posudzuje projekty pre čerpanie fondov z Európskej únie, grantov a podporných programov 
ministerstiev, 

 vypracováva stanoviská a odporúča riešenia k žiadostiam a sťažnostiam občanov, poslancov 
obecného zastupiteľstva a iných fyzických alebo právnických subjektov, 

 zúčastňuje sa tvaromiestnych obhliadok, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh. 

 ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole 
Starosta po dohode s poslancami dal návrh, aby členmi tejto komisie boli: 
- predseda: p. Ing. Peter Škadra 

 - tajomník: Ing. Zuzana Plšková 
- členovia: Peter Podhorský, Ing. Peter Havlík, Ing. Jozef Kozár ml. 
 

 
Uznesenie č. 11/2022 

 
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. 

 



 
Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.11/2022 bolo schválené. 
 
 
3.Komisia na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovanie 
sťažností: 

 prerokováva a spracováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim 
stanovisko, 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, 

 ďalej vykonáva všetky úlohy podľa prílohy č.1 rokovacieho poriadku OcZ vo Vinodole 
Starosta po dohode s poslancami dal návrh, aby členmi tejto komisie boli: 
- predseda: Vladimír Špánik 
- tajomník: Mgr. Mária Svečulová 
- členovia: Ing. Martin Matušica, Peter Virág,  

 

Uznesenie č. 12/2022 

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. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 12/2022 bolo schválené. 
 
 
 
 
 
 



 

10. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady Základnej školy Vinodol 

Predložil starosta obce a navrhol na schválenie členov Rady školy za zriaďovateľa v zložení: za 
poslancov Ing. Peter Havlík a Ing. Martin Matušica, za Materskú školu vo Vinodole p. Vlasta Drozdová, 
p. Marianna Martišová.  
 

Uznesenie č. 13/2022 

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   

 

Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 13/2022 bolo schválené. 
 
 
11. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2022, 
2023 
 
Starosta po dohode s poslancami na pracovnej porade, dal návrh, ktorý spĺňa náležitosti rokovacieho 
poriadku a to je spravidla vo štvrtok o 18:00 hod. a v uvedených dňoch. 
 
1. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 15.12.2022 o 18.00 hod. – štvrtok 
2. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 09.03.2023 o 18.00 hod. - štvrtok 
3. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 08.06.2023 o 18.00 hod. - štvrtok 
4. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 07.09.2023 o 18.00 hod. - štvrtok 
5. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 07.12.2023 o 18.00 hod. - štvrtok 
V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia OcZ. 
Miestom zasadnutia ja zasadacia miestnosť na Obecnom úrade vo Vinodole 
 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v súlade s § 12 Zákona o obecnom zriadení   

 schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2022, 2023 

 



Hlasovanie poslancov: 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č.14/2022 bolo schválené.  
 
12. Diskusia 
 
V tomto bode starosta informoval prítomných o nadchádzajúcich podujatiach, ktoré sa uskutočnia 
v obci. Prítomných pozval na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať 10.12.2022. Tiež informoval, že 
02.01.2023 bude otvorené Zariadenie pre seniorov Vinodol.  
Do diskusie sa prihlásil pán M.S., ktorý sa poďakoval starostovi obce v mene DHZ Vinodol za pomoc 
pri realizácii Katarínskej zábavy.     
Pani V.D., riaditeľka Materskej školy sa tiež poďakovala za spoluprácu predchádzajúcim poslancom 
OcZ, a zároveň zaželala novozvoleným poslancom a starostovi veľa tvorivej a plodnej práce 
v spolupráci s Materskou školou.  
 
13. Záver 
 
Starosta poďakoval poslancom OcZ, predsedníčke volebnej komisie a všetkým prítomným za účasť 
na tomto ustanovujúcom zasadnutí OcZ. 
Na záver pozval všetkých na predvianočnú kapustnicu a neformálne stretnutie so starostom 
a s novými poslancami OcZ. 
Ustanovujúce zasadnutie bolo ukončené o 19.00 hod. 

 
 

 
 
        Peter Straňák 

                                                                                                                                       starosta obce 
 

Overovatelia: 

Peter Podhorský 

 

Ing. Magdaléna Škadrová 

 

Zapisovateľka: Ing. Zuzana Plšková 


