
O B E C   V I T A N O V Á 
       

   Z Á P I S N I C A 
              z riadneho  zasadnutia   

       obecného zastupiteľstva, konaného dňa  03.06.2016 v zasadačke obecného úradu 

 
 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

 

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek 

   Jozef Gerčák  

   Vladimír Kulkovský 

   Štefan Ondrík 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj              

   Ján Vojtašák 

 

Neprítomní:  Jozef Obrtáč 

   Štefan Paľa 

     

 

Overovatelia  

zápisnice:  Daniel Bôžek 

   Ján Vojtašák 

    

 

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

5. Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

6. Štatút krízového štábu obce 

7. Prejednanie prísediaceho na Okresný súd v Námestove 

8. Záverečný účet obce za rok 2015 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce za rok 2015 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2016 

11. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 

            12. Prejednanie žiadostí-prenájom nových priestorov 

       - predaj pozemku M.D.J. s.r.o. Selce 

       - DHZ nákup rovnošiat 

 13. Rôzne 

14. Návrh na uznesenie  

 15. Záver 

 

            



Ad 1/ Otvorenie: 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Dušan Ondrík.   Zistil, že 

na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.  Za 

overovateľov zápisnice  poveril poslancov Daniela Bôžeka a Jána Vojtašáka. Za 

zapisovateľku určil Štefániu Lanďákovú. Následne  oboznámil poslancov  s programom, 

ktorým sa bude obecné zastupiteľstvo riadiť. Starosta obce  žiadal doplniť do programu 

VZNč.l. o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce. Starosta obce dal hlasovať za celkový predložený program.  

Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov za hlasovalo 7 poslancov.   

 

Ad 2/ Kontrola plnenia uznesenia: 

 

Kontrolu plnenie uznesenia predniesol starosta obce  a konštatoval, že uznesenia sú splnené, 

resp. sa priebežne plnia.  
 

Ad 3/ Správa o činnosti obce: 

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- V budove obecného úradu , z bývalého poštového strediska sa prerobili priestory 

a urobili sa   štyri samostatné miestnosti, ktoré sa budú prenajímať. 

- Pri futbalovom ihrisku bolo zväčšené parkovisko. 

- Na hasičskej zbrojnici sme rozšírili vchod, z dôvodu lepšieho prístupu k požiarnej 

technike.  

- Čistenie a kosenie verejných priestranstiev, cintorína, ihriska, sadenie stromčekov pri 

cintoríne. 

- Na ulici Pod Úboč stavanie protipovodňových zábran a  zregulovanie do kanálov. 

- Vozenie ornice na školský dvor. 

- Čistenie miestnej komunikácie ku krížu. 

- Oprava kanálov a výtlkov na miestnych komunikáciách.   

      - Správu o činnosti obce poslanci berú na vedomie. 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. 

 

Ad 4/ Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 
 

Poslanci boli informovaní s novými Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

z dôvodu legislatívnych zmien a prijatia nového zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

Prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zásad hospodárenia: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. 

      

Ad 5/ Registratúrny poriadok: 

 

V zmysle legislatívy sa mení Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý nadobudne 

platnosť dňom 1. júla 2016. Návrh registratúrneho  poriadku a plánu bol spracovaný a zaslaný 

na posúdenie a  schválenie Ministerstvu vnútra SR, pracovisku  Archív v Dolnom Kubíne, 

ktorý predmetnú vec posúdil  a schválil  dňa 25.05.2016.  Prítomní poslanci berú na vedomie 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán.  

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa  0. 

 

 

 



Ad 6/ Štatút krízového štábu obce: 

 

Poslanci boli informovaní s prepracovaním Štatútu krízového štábu obce  pri riešení krízovej 

situácie. Prítomní poslanci schválili Štatút krízového štábu obce nasledovne: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad 7/ Prísediaci na súde: 

 

Okresný súd v Námestove doručil list ohľadom vykonávania funkcie prísediaceho na súde. 

Túto funkciu vykonávala poslankyňa Ing. Darina Tomajková, ktorej sa skončilo funkčné 

obdobie dňa 9.3.2016. Navrhnutá za kandidátku na prísediacu bola opäť poslankyňa Ing. 

Darina Tomajková, ktorej dáva súhlas aj predsedníčka príslušného súdu za zodpovedný 

prístup k tejto funkcii. Poslanci opäť zvolili Ing. Darinu Tomajkovú za prísediacu na 

okresnom súde.   

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

 

Ad 8/ Záverečný účet obce:  

 

Záverečný účet obce za rok 2015 bol zverejnený dňa 16. mája 2016 na web. stránke obce:    

www.vitanova.eu.sk a na vývesnej tabuli. Poslanci záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie schválili „bez výhrad“. Zároveň rozhodli o prebytku hospodárenia za rok 2015 

vo výške 57 160,0 € použiť na tvorbu rezervného fondu.  Poslanci schválili toto uznesenie 

nasledovne: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 
 

     

Ad 9/ Stanovisko kontrolóra: 

 

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že záverečný účet je spracovaný  v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi a odporúča schváliť záverečný účet obce s výrokom „bez výhrad“. 

Prítomní poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad 10/ Plán  kontrolnej činnosti: 

 

Hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016, ktorý tvorí 

prílohu zápisnice. Zároveň poslanci navrhli doplniť do plánu: Kontrola účelovo určených 

finančných prostriedkov na príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí materskej 

školy.  Starosta obce dal hlasovať za celkový plán kontrolnej činnosti: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad11/ Konsolidovaná výročná správa:  

 

Pracovníčka obecného úradu informovala  poslancov s Konsolidovanou výročnou správou za 

rok 2015, ktorá bola zverejnená na stránke  obce www.vitanova.eu.sk dňa 16.05.2016 a na 

vývesnej tabuli. Poslanci berú na vedomie konsolidovanú výročnú správu  nasledovne: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  

 

 

http://www.vitanova.eu.sk/


Ad 12/ Žiadosti: 

 

- Daniela Šangalová, Vitanová 150 žiada o nájom nového nebytového priestoru v budove 

obecného úradu na prízemí  na prevádzkovanie káderníctva od 1. septembra 2016 do 1. 

septembra 2017.  Po krátkej rozprave poslanci navrhli nájomné v celkovej  výške 70 € za 

mesiac,  z toho 50  € nájomné a 20 €  paušálna úhrada za  služby, ktoré sú s nájmom spojené 

a to: voda,  ústredné kúrenie a elektrická energia. Nájomné platiť mesačne najneskôr do 15-

teho dňa príslušného mesiaca. Prítomní poslanci hlasovali za poskytnutie nebytových priestor 

na prenájom a zároveň splnomocňujú starostu podpísaním zmluvy: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

- Barbora Ťapajová, Vitanová 384 žiada o nájom nebytových priestorov na zriadenie 

prevádzky – kozmetický salón. Poslanci navrhli nájomné vo výške 60 € za mesiac, z toho 50 

€ nájomné a 10 € paušálna úhrada  za služby, ktoré sú s nájmom spojené, a to: voda, kúrenie 

a elektrická energia. Nájomné platiť mesačne najneskôr do 15-teho dňa príslušného mesiaca. 

Zároveň poslanci splnomocňujú starostu podpísaním zmluvy o nájme. 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

- Urbárske družstvo Vitanová žiada o prenájom miestnosti v novovytvorených priestoroch  na 

kancelárske účely. Poslanci po krátkej  diskusii sa dohodli na bezodplatnom užívaní 

priestorov, nakoľko urbár je nápomocný  pri rôznych akciách.   

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0 a zdržal  sa 0. 

 

- Folklórny súbor Gosťovská vo Vitanovej žiada o pridelenie miestnosti pre potreby 

folklórnej skupiny. Starosta obce navrhol bezodplatné užívanie priestorov, nakoľko folklórny 

súbor potrebuje miestnosť na skúšky.  Súbor vystupuje na všetkých akciách poriadaných 

v obci. Taktiež reprezentujú našu obec na rôznych akciách a podujatiach mimo obce.     

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

- Dobrovoľný hasičský zbor Vitanová žiada o schválenie finančných prostriedkov vo výške 

cca 880 € na zakúpenie slávnostných rovnošiat pre dievčatá a tričiek pre najmenších členov. 

Poslanci súhlasili so zakúpením uniforiem a tričiek pre mladých členov,  aby reprezentovali 

našu obec na rôznych súťažiach v plnej dôstojnosti. Toto uznesenie bolo schválené 

nasledovne:  

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

- M.D.J. s. r. o. Selce, konateľ Ing. Dušan Caban žiada o predaj časti parcely KN-C č. 7025/2 

o výmere cca 400 m2, druh pozemku TTP, vedené na LV č. 721 kat. územia Vitanová  na 

výstavbu zábavno-oddychového centra. Jedná sa o obecný pozemok za nákupným strediskom 

na hornom konci. Po krátkej diskusii poslanci rozhodli, že na uvedenej parcele sa už dávnejšie 

plánuje  bytová výstavba.  Za predaj pozemku poslanci hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie: za 0 poslancov, proti 7 poslancov, zdržal sa 0. 

 

Ad 13/ Rôzne: 

  

Poslanci boli informovaní o Úprave rozpočtu obce RO č.2,  ohľadom prijatých dotácií  pre 

dobrovoľný požiarny zbor obce a na aktivačnú činnosť. Poslanci berú na vedomie toto 

uznesenie nasledovne: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  

 



Návrh VZN č. l o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

predložila  pracovníčka obecného úradu. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Prítomní poslanci návrh schválili: 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad 14/ Návrh na uznesenie: 

 

Návrh  na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad 15/ Záver: 

 

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania 

starosta obce poďakoval všetkým  poslancom za účasť a   zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

 

 

         Dušan Ondrík 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Daniel Bôžek ….................................... 
 

                  Ján Vojtašák ......................................... 
 

 

Zapísala:        Štefánia Lanďáková...........................     

 

 

 

 

 

  

 

             

 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OBEC  VITANOVÁ 

                         UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   konaného dňa 03.06.2016 v zasadačke obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová: 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

1. Správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

2. Kontrolu plnenia uznesenia. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.  

4. Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015. 

5. Registratúrny poriadok a registratúrny plán. 

6. Úprava rozpočtu obce  RO č.2.  

 

 

Dušan 

Ondrík 

starosta obce 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom obce. 

3. Štatút krízového štábu obce. 

4. Poslankyňu Ing. Darinu Tomajkovú za prísediacu na Okresnom súde v Námestove. 

5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. 

6. Prebytok rozpočtu obce vo výške 57 160,01 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. 

8. Daniele Šangalovej, bytom Vitanová 150 nájom nebytových priestorov v budove 

obecného úradu na prevádzkovanie káderníctva vo  výške 70,00 € mesačne najneskôr 

do 15-teho dňa príslušného mesiaca. 

9. Barbore Ťapajovej, bytom Vitanová 384 nájom nebytových priestorov v budove 

obecného úradu na prevádzku kozmetického salónu vo výške 60,00 € mesačne 

najneskôr do 15-teho dňa príslušného mesiaca.  

10. Folklórnemu súboru Gosťovská bezodplatné užívanie priestorov  v budove obecného 

úradu. 

11. Urbárskemu družstvu Vitanová bezodplatné užívanie priestorov  v budove obecného 

úradu. 

12. DHZ Vitanová nákup 4 slávnostných  rovnošiat pre členky a 30 ks  tričiek pre 

najmenších hasičov  vo výške cca 880 €. 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

 

 

Dušan 

Ondrík 

starosta obce 



 

  

 

 

 

 

 

  

C/ NESCHVAĽUJE: 

      

1. Predaj časti  obecného pozemku parcely KN-C č. 7025/2 o výmere cca 400 m2, druh 

pozemku TTP, vedeného na LV č. 721 v kat. území Vitanová pre M.D.J. s.r.o. 

Selčianska cesta 62, Selce 

 

Dušan 

Ondrík 

Starosta 

obce 

 

 

D/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

1. Starostu obce Dušana Ondríka podpísaním  Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

podľa uznesenia B-8. 

2. Starostu obce Dušana Ondríka podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

podľa uznesenia B-9. 

3. Starostu obce Dušana Ondríka podpísaním Zmluvy o bezodplatnom užívaní priestorov 

podľa uznesenia B-10. 

4. Starostu obce Dušana Ondríka podpísaním Zmluvy o bezodplatnom užívaní priestorov 

podľa uznesenia B-11. 

 

 

Dušan 

Ondrík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

  

 

Overovatelia: Daniel Bôžek......................... 

 

           Ján Vojtašák   ........................ 

 

 

Zapísala: Štefánia Lanďáková 
 

 

 


