OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.10.2017 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

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

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek
Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč
Štefan Paľa
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák
Ďalší prítomný:

Marcel Tomlan

Ospravedlnení:

Jozef Gerčák
Štefan Ondrík

Overovatelia
zápisnice:

Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa starostu obce o činnosti obce
4. Správa nezávislého audítora za rok 2016
5. Sociálna starostlivosť
6. Prejednanie žiadostí: ZŠ s MŠ
7. Rôzne: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ za školský rok 2016/2017
Správa z vládneho audítu
Podanie žiadosti o dotáciu
Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Ad 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Ondrík. Privítal
všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Jozefa Gerčáka a Štefana Ondríka zo
zdravotných dôvodov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, čím je
rokovanie uznášaniaschopné.
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zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú. Následne oboznámil poslancov s programom, ktorým
sa bude obecné zastupiteľstvo riadiť. Zároveň vyzval poslancov na doplnenie do programu.
Keďže sa nikto neprihlásil starosta dal hlasovať za celkový predložený program.
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov za hlasovalo 7 poslancov.
Nakoľko na zasadnutí sa zúčastnil aj Marcel Tomlan za dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
žiadal poslancov o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie hasičských športových
prilieb a ľahkých opaskov pre najmenších hasičov vo výške 340 €. Starosta dal hlasovať za
nákup ochranných pomôcok pre DHZ.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 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:
-

-

Na multifunkčnom ihrisku sme nadstavili siete, aby lopta neodskakovala susedom na
dvor.
Na školskom dvore MŠ bol opravený kolotoč a pieskovisko.
K multifunkčnému ihrisku sme začali s výstavbou nového chodníka, s oplotením
a samostatným vchodom. Podklad je hotový, treba položiť zámkovú dlažbu.
Údržba verejných priestranstiev, kosenie v cintorínoch a v strede obce a čistenie
rigolov.
Projekt na chodník po hlavnej ceste máme hotový. S výstavbou začneme už na budúci
rok a to od dolného konca rázcestia č. 11 po č. 53. Cestné stavby nám na budúci
týždeň idú pokladať nový asfaltový koberec po hlavnej ceste v úseku od č. 59 po 96.
Slovenský vodohospodársky podnik , závod Piešťany má vydané Rozhodnutie na
úpravu toku rieky Oravica. S prácami by sa malo začať na budúci rok.
Nepotrebnú techniku sme odpredali: bielorus za 1 850,00 €, DH 112 za 1 900,00 €,
traktor za 4 900,00 € a osobné auto fábia za 1 200,00 €.

Poslanci hlasovali za toto uznesenie nasledovne.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 4/ Správa nezávislého audítora:
Poslanci boli informovaní o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016,
ktorú vykonala Ing. Emília Franeková a konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci správu berú na
vedomie.
Hlasovanie : za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
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Obec každý rok v mesiaci december robí posedenie s dôchodcami, na ktorom vystúpia žiaci
našej ZŠ s MŠ s krátkym kultúrnym programom. Po vystúpení im bude podané občerstvenie
a odovzdá poukážka na nákup tovaru v predajniach potravín. Minulý rok bola poukážka
v hodnote 15,00 € pre dôchodcov nad 62 rokov. Tento rok máme 189 dôchodcov, to je o 1
dôchodcu viac ako minulý rok. Starosta obce dal hlasovať za poukážku v hodnote 15,00 €
a podanie občerstvenia.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 6/ Prejednanie žiadostí:
Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ žiada o navýšenie rodičovského poplatku z doterajších 7,00 €
na 12,00 € na zakúpenie pracovného materiálu, pomôcok, na cestovné pre deti na exkurzie,
na vybavenie školského dvora záhradným domčekom alebo altánkom. Taktiež žiadosť
zdôvodňuje, že chýbajú peniaze na osobné ohodnotenie a odmenu pre pani učiteľky. Poslanci
po krátkej rozprave sa uzniesli a navrhli rodičovský poplatok v MŠ zvýšiť na 9,00 € na 1
mesiac. Príjmy z rodičovského poplatku majú byť použité na nákup pomôcok pre detí
a materiálno technické vybavenie MŠ, ale nie na osobné ohodnotenie, ani na odmenu pre
učiteľky. Poslanci taktiež pripomenuli, že o zvýšení príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ mali
byť najprv informovaní rodičia na ZRPŠ. Starosta dal hlasovať za zvýšenie poplatku na sumu
9,00 €.
Hlasovanie: za 5 poslancov /Daniel Bôžek, Vladimír Kulkovský, Jozef Obrtáč, Ing. Darina
Tomajková, Martin Ťapaj/
proti 0
zdržali sa 2 poslanci / Štefan Paľa, Ján Vojtašák./
Uznesenie bolo prijaté.
Riaditeľka ZŠ s MŠ žiada o zvýšenie poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí zo súčasných 4,00 € na 6,00 € na 1 žiaka a 1 mesiac. V ŠKD
je 40 detí v dvoch oddeleniach, ktoré vedú 2 vychovávateľky. Finančné prostriedky budú
použité na nákup pomôcok a vybavenie ŠKD. Starosta obce dal hlasovať za príspevok na
činnosť ŠKD vo výške 6,00 € na 1 mesiac.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD upravuje VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN
č.1/2015 o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení.
Ad 7/ Rôzne:
Poslanci boli informovaní so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2016/2017, ktorú predložila riaditeľka Mgr. Mária
Kudličková. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Starosta dal hlasovať za Správu o výsledkoch ZŠ s MŠ.
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Uznesenie boli prijaté.
Starosta taktiež pripomenul, že Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predloženie
žiadosti na obnovu alebo reštaurovanie kultúrnych pamiatok v rámci programu Obnovme si
svoj dom a podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Žiadosť o dotáciu možno podať len
na tú pamiatku, ktorá je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. V našej obci
máme registrované na Pamiatkovom úrade SR sochu sv. Rochusa, ktorá sa nachádza pred
rodinným domom č. 41 a kríž v dolnom cintoríne. Termín na predkladanie žiadostí je do
25.11.2017. Minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu
projektu. Starosta dal hlasovať za predloženie žiadosti o Obnovu kultúrnych pamiatok a o 5
% spolufinancovanie.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Poslanci boli informovaní o vládnom audite, ktorý vykonal Úrad vládneho auditu zo Zvolena
v čase od 13.09.2017 do 29.09.2017 na dotáciu poskytnutú z rezervy predsedu vlády SR na
výstavbu multifunkčného ihriska v sume 40 000,00 €, ktorá bola poskytnutá na kapitálové
výdavky zo ŠR v roku 2015. Taktiež na dotácie poskytnuté z MF SR na akciu „Odstránenie
technických nedostatkov a havarijného stavu na obecnom úrade“ v roku 2015 a akciu
„Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu“, ktorú sme dostali v roku
2016. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju berú na vedomie.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta obce informoval, že pre účely prípravného konania jednoduchých pozemkových
úprav v lokalite Tlum a Nad Borky nás Okresný úrad , odbor pozemkový z Námestova žiada
menovať minimálne troch členov do prípravného výboru. Prípravný výbor spolupracuje
s okresným úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu
vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný
výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav.
Navrhnutých bolo 5 členov: starosta obce a poslanci Štefan Ondrík, Ing. Darina Tomajková,
Daniel Bôžek a Martin Ťapaj. Starosta dal hlasovať za prípravný výbor v uvedenom zložení.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úprava rozpočtu obce:
BP dotácia prenes.kompeten. 5 733,00 €
KP z predaja nep.techniky: 9 850,00 €
KV renovácia kaplniek:
22 500,00 €
KV kanalizácia:
- 22 500,00 €
BV – DHZ:
340,00 €
Presun finančných prostriedkov medzi položkami starostom obce.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
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BV prenes. kompetencie:
5 733,00 €
BV orig.kom.- mzdy,odvody: 5 000,00 €
BV orig.kom.-tovary:
-5 000,00 €
Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Ing. Darina Tomajková opätovne pripomenula ohľadom umiestnenia informačnej
tabule v strede obce s vyznačením ubytovní a prevádzok, ktoré sa v obci nachádzajú.
Ad 8/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice.
Starosta dal hlasovať za celé uznesenie:
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. Uznesenie bolo prijaté.
Ad 9/ 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: Vladimír Kulkovský …........................
Jozef Obrtáč
Zapísala:

............................

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

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 13.10.2017 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Kontrolu plnenia uznesenia.
Dušan Ondrík, starosta obce
3. Správu nezávislého audítora za rok 2016.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. Správu z vládneho audítu na dotácie za rok 2015 a 2016.
Dušan Ondrík, starosta obce
5. Úpravu rozpočtu obce.
Dušan Ondrík, starosta obce
B/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Posedenie s dôchodcami, podaním občerstvenia a poukážky na nákup tovaru
v hodnote 15,00 € pre dôchodcov nad 62 rokov.
Dušan Ondrík, starosta obce
3. VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov a školských zariadení.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Vitanovej finančné prostriedky vo výške 340,00
€ na nákup hasičských prilieb, opaskov a tričiek pre najmenších hasičov.
Dušan Ondrík, starosta obce

5. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za
školský rok 2016/2017.
Dušan Ondrík, starosta obce
6. Úpravu rozpočtu obce.
Dušan Ondrík, starosta obce
7. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ.
Dušan Ondrík, starosta obce
8. Predloženie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na obnovu kultúrnych
pamiatok v rámci programu Obnovme si svoj dom a podprogramu Obnova kultúrnych
pamiatok a spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5% z celkového
rozpočtu.
Dušan Ondrík, starosta obce
9. Na účely prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Tlum
a Nad Borky prípravný výbor v zložení: Dušan Ondrík, starosta a poslanci Štefan
Ondrík, Ing. Darina Tomajková, Daniel Bôžek a Martin Ťapaj.
Dušan Ondrík, starosta obce

