OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.02.2017 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Dušan Ondrík, starosta obce
Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek
Jozef Gerčák
Jozef Obrtáč
Štefan Ondrík
Štefan Paľa
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák
Ospravedlnený:

Vladimír Kulkovský

Overovatelia
zápisnice:

Jozef Gerčák
Martin Ťapaj

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa starostu obce o činnosti obce
4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2016
5. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce
6. Rôzne: Vnútorný predpis na reprezentačné a propagačné účely
Nákup traktora
Prejednanie akcie Furmanský deň
Otvorenie ulice Na hradoch
Žiadosť o dotáciu Mesta Trstená
Tanečná zábava na deň 18.02.2017
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Ad 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce Dušan Ondrík.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Gerčáka a Martina Ťapaja. Písaním
zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú. Následne oboznámil poslancov s programom, ktorým
sa bude obecné zastupiteľstvo riadiť. Zároveň vyzval poslancov na doplnenie do programu.
Prihlásil sa hlavný kontrolór obce
a žiadal o doplnenie: Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2016. Starosta dal hlasovať za celkový predložený program.
Hlasovanie: z 8 prítomných poslancov za hlasovalo 8 poslancov.

-2Ad 2/ Kontrola plnenia uznesenia:
Kontrolu plnenie uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené,
resp. sa priebežne plnia.
Ad 3/ Správa starostu obce:
V MOS prerábame WC na prízemí – pánske, obkladačka a dlažba je položená,
prerobené kúrenie a elektrika, vymenené radiátory, treba urobiť ešte strop. Na
poschodí budú WC – dámske , ktoré tiež plánujeme obnoviť. V bývalej ZPOZ-ke
plánuje tiež vyrovnať steny a položiť novú podlahu.
- V miestnosti, ktorú prenajímame Allianz tiež bolo prerobené kúrenie a vymenený
radiátor.
- Podľa počasia budeme pokračovať vo vypiľovaní stromov pri cintoríne.
Správu starostu obce poslanci berú na vedomie nasledovne:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
-

Ad 4/ Plnenie rozpočtu obce za rok 2016:
Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce za rok 2016. Plnenie tvorí prílohu zápisnice
a bolo schválené bez výhrad.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 5/ Vyhlásenie výberového konania:
Poslanci boli informovaní o Vyhlásení voľby na pozíciu hlavného kontrolóra
a podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje deň konania volieb na 23.04.2017. Voľba
sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ. Hlavného kontrolóra OZ volí na 6 rokov. Písomnú
prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi do 07.04.2017 do 15.00
hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba HK - Neotvárať“. Funkčné obdobie sa začína
od 01.05.2017 s úväzkom 5 hod. týždenne. Spôsob vykonania voľby bude verejné. Komisia
na otváranie obálok a posúdenie náležitosti prihlášok bola navrhnutá v zložení poslancov:
Štefan Ondrík, Ing. Tomajková, Daniel Bôžek a Ján Vojtašák. Každý kandidát má právo
v deň konania volieb na vystúpenie a predstavenie sa pred poslancami v časovom rozsahu
max. 10 min. Obec zverejní vyhlásenie na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
Poslanci za toto uznesenie hlasovali nasledovne: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
poslancov.
Ad 6/ Rôzne:
. Poslanci boli oboznámení s Vnútorným predpisom o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov
na reprezentačné a propagačné účely. Vnútorný predpis tvorí prílohu zápisnice a bol
schválený poslancami nasledovne:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.

-3. Starosta obce pripomenul, že traktor, ktorý sme schválili na OZ predať už dosluhuje, preto
navrhol zakúpiť pre obec traktor ZETOR 9540 výkonnejší s lepším vybavením. Cena takého
traktora je cca 10 500 €. Poslanci schválili nákup traktora a zabezpečiť všetky potrebné
doklady. Zároveň schválili navýšiť rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o uvedenú sumu
a čerpanie z rezervného fondu.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
. Poslanci boli informovaní o akcii Furmanský deň, ktorý bude dňa 18.02.2017 so začiatkom
o 9.00 hod. už po 8. krát. Plagáty sú vyvesené po susedných obciach, inzerát sme dali aj do
denníka MY Oravské noviny. Zabezpečené sú stánky s rôznym predajom a občerstvením,
záchranná služba a rozhodcovia. Každý furman, ktorý sa zúčastní súťaže dostane vrece ovsa
a monterkovú súpravu. Podávať sa bude pre furmanov a verejnosť guláš. Dva kotlíky
zabezpečí obec a 1 kotlík gulášu prisľúbili poľovníci z diviny. Starosta pozval všetkých
poslancov na akciu.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
. Starosta obce pripomenul, že dnes po skončení OZ o 11. 30 hod. sú pozvaní všetci vlastníci
pozemkov na otvorenie miestnej komunikácie Na hradoch, aby sa vyjadrili.
. Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom
v našej obci vo výške 195,50 € v období od 01.01.2017 do 31.05.2017, ktoré navštevujú
záujmovú činnosť vedenú v Centre voľného času v Trstenej.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov
. Starosta obce predniesol, že TJ Vitanová žiada o prenájom kultúrneho domu na usporiadanie
tanečnej zábavy dňa 18.02.2017, nakoľko im dotácia z obce vo výške 1 700 nepostačuje
pokryť všetky výdavky. Taktiež bolo pripomenuté, že dňa 16. 12. 2016 sme schvaľovali na
OZ Sadzobník poplatkov, v ktorom okrem iného je zakotvené, že „Prenájom kultúrneho domu
na usporiadanie tanečnej zábavy alebo diskotéky sa neposkytuje“. Zároveň v tento deň sa
koná v našej obci akcia Furmanský deň. Po krátkej rozprave poslanci sa uzniesli, že po
vyčerpaní a zúčtovaní uvedenej dotácie z obce im môžu byť na základe žiadosti schválené
finančné prostriedky.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
. Poslanec Štefan Paľa pripomenul, že na pracovný stroj bager treba zabezpečiť Kontrolu
originality a Osvedčenie o evidencii vozidla.
. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 predniesol hlavný
kontrolór obce. Správa tvorí prílohu zápisnice a bola schválená poslancami nasledovne:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 7/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za 8poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

-4Ad 8/ Záver:
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania
starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Jozef Gerčák …........................
Martin Ťapaj ............................
Zapísala:

Štefánia Lanďáková....................

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 12.02.2017 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrolu plnenia uznesenia
Dušan Ondrík
starosta obce
B/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 bez výhrad.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 23.04.2017.
Vnútorný predpis na reprezentačné a propagačné účely.
Nákup traktora vo výške 10 500 €.
Akciu Furmanský deň na 18.februára 2017.
Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť Centru voľného času Trstená pre deti s
trvalým pobytom v našej obci vo výške 195,50 € za obdobie od 01.01.2017 do
31.05.2017.
8. Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016.
9. Úpravu rozpočtu: zvýšenie príjmov /prevod z RF/ o : 10 500 €
zvýšenie kap.výdavkov o:
10 500 €.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dušan Ondrík
starosta obce

C/ SPLNOMOCŇUJE:
1. Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia č. B-7.
Dušan Ondrík
starosta obce

D/ NESCHVAĽUJE:
1. Telovýchovnej jednote Vitanová usporiadať tanečnú zábavu na 18.02.2017,
nakoľko
v Sadzobníku poplatkov máme schválené , že sa neposkytuje kultúrny dom na
usporiadanie
tanečnej zábavy a diskotéky.
Dušan Ondrík
starosta obce
E/ UKLADÁ:
1. Starostovi obce zabezpečiť na pracovný stroj bager Kontrolu originality a Osvedčenie
o evidencii vozidla.
Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Jozef Gerčák .................................
Martin Ťapaj .................................
Zapísala: Štefánia Lanďáková

