OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.12.2016 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

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

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek
Jozef Gerčák
Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč
Štefan Ondrík
Štefan Paľa
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák
Overovatelia
zápisnice:

Ing. Darina Tomajková
Jozef Obrtáč

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019
4. Návrh VZN č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
5. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach
6. Návrh VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
7. Návrh VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
8. Návrh VZN č. 6/2016 o určení výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
dieťa v MŠ, ŠKD a ŠJ
9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
10. Rôzne
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
Ad 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce Dušan Ondrík.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Darinu Tomajkovú a Jozefa Obrtáča. Písaním
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 dal hlasovať za predložený program.
Hlasovanie: zo 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9 poslancov.
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Kontrolu plnenie uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené,
resp. sa priebežne plnia.
Ad 3/ Rozpočet obce:
Poslanci boli oboznámení s návrhom Rozpočtu obce na rok 2017 a predpoklade na roky 2018
a 2019. Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce dňa 28.11.2016. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne
pripomienky. Rozpočet obce na rok 2017 je vyrovnaný:
Rozpočtové príjmy celkom:
796 240,00 €
Rozpočtové výdavky obce:
796 240,00 €
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 predložil
hlavný kontrolór obce, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok
2017 schváliť a rozpočet obce na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.
Poslanci rozpočet obce na rok 2016 schválili nasledovne:
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
Poslanci rozpočet obce na roky 2018 a 2019 berú na vedomie nasledovne:
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 4/ VZN č. 2/2016:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 /2016 o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 30.11.2016.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Daň z nehnuteľností ostáva na úrovni
minulých rokov. Poslanci hlasovali za schválenie VZN nasledovne: za 9 poslancov, proti 0,
zdržal sa 0 poslancov.
Ad 5/ VZN č. 3/216:
Poslanci boli oboznámení s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnych
daniach. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 30.11.2016.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Miestne dane ostávajú nezmenené. Poslanci
za toto uznesenie hlasovali nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 6/ VZN č. 4/2016:
Poslanci boli informovaní o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh bol vyvesený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce dňa 30.11.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci hlasovali nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
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Poslanci boli informovaní o návrhu VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa
30.11.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Poslanci za toto uznesenie
hlasovali nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 8/ VZN č. 6/2016:
Návrh VZN č. č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa
v MŠ, ŠKD a ŠJ bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce zákonom
stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Poslanci hlasovali za toto
uznesenie nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 9/ Úprava rozpočtu:
Poslanci boli informovaní s návrhom na úpravu rozpočtu obce a taktiež s návrhom na
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ, v ktorom žiadajú o presun rozpočtových prostriedkov na
originálnych a prenesených kompetenciách podľa skutočného plnenia. Poslanci za toto
uznesenie hlasovali nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 10/ Rôzne :
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s Plánom práce hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2017. Plán tvorí prílohu zápisnice a poslanci ho schválili nasledovne: za 9 poslancov,
proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Starosta obce navrhol hlavnému kontrolórovi obce odmenu vo výške 30% k funkčnému platu
za rok 2016. Poslanci za toto uznesenie hlasovali: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Starosta obce informoval prítomných, že Rade školy pri ZŠ s MŠ končí volebné obdobie.
Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich
zástupcov: 2 zástupcovia
z pedagogických zamestnancov, 1 zástupca z nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia
zvolení z rodičov žiakov a 4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa. Poslanci po krátkej
rozprave delegovali týchto zástupcov: Valériu Kulkovskú, Štefana Ondríka, Ing. Darinu
Tomajkovú a Martina Ťapaju. Za toto uznesenie poslanci hlasovali nasledovne: za 9
poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Starosta obce pripomenul, že sme podali žiadosť o dotáciu na stavbu „Kanalizácia obce“. Do
komisie na otváranie obálok stavby boli navrhnutí Ing. Marián Čakloš, Štefan Ondrík a Ján
Vojtašák. Hlasovanie za toto uznesenie bolo nasledovné: za 9 poslancov, proti o, zdržal sa 0.
Poslankyňa Ing. Tomajková spomenula, že niektorí starší občania ju oslovili s tým, že by
mali záujem založiť v obci klub dôchodcov. Potrebovali by miestnosť, kde by sa mohli
stretávať. Starosta obce povedal, že miestnosť voľnú už nemáme, všetky sme dali do
prenájmu, ale ak by to bolo aktuálne poskytneme im sálu kultúrneho domu.

Poslanec Ján Vojtašák sa opýtal ohľadom otvorenia už začatej miestnej komunikácie Na
Hradoch. Navrhnuté bolo zvolať všetkých vlastníkov pozemkov na otvorenie celej MK.
Ad 10/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Ad 11/ Záver:
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania
starosta obce poďakoval všetkým poslancom za celoročnú prácu a poprial im príjemné
prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré v novom roku

Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Ing. Darina Tomajková …..................
Jozef Obrtáč
Zapísala:

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

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

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 16.12.2016 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesenia.
2. Rozpočet obce na roky 2018 a 2019.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.
Dušan Ondrík
starosta obce
B/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Rozpočet obce na rok 2017 bez programovej štruktúry.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach.
5. Všeobecne záväzné nariedenie č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce.
7. Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2016 o určení výšky dotácie na osobné
a prevádzkové náklady na dieťa v MŠ, ŠKD a ŠJ.
8. Úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ podľa skutočného plnenia k 31.12.2016.
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2017.
10. Komisiu na verejné obstarávanie stavby „Kanalizácia obce“ v zložení Ing. Marián
Čakloš, Štefan Ondrík a Ján Vojtašák a zloženie výšky zabezpéky vo výške 10 000 €.
11. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30% k funkčnému platu za rok 2016.
Dušan Ondrík
starosta obce

C/ DELEGUJE:
1. Do Rady školy pri ZŠ s MŠ členov za zriaďovateľa: Valériu Kulkovskú, Štefana
Ondríka, Ing. Darinu Tomajkovú a Martina Ťapaja.
Dušan Ondrík
starosta obce

D/ UKLADÁ:
1. Starostovi obce pozvať vlastníkov pozemkov na stretnutie ohľadom otvorenia
miestnej komunikácie Na Hradoch.
Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Ing. Darina Tomajková....................................
Jozef Obrtáč
Zapísala: Štefánia Lanďáková

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

