OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.11.2016 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

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

Prítomní poslanci: Jozef Gerčák
Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč
Štefan Paľa
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák
Neprítomní
Ospravedlnení:

Daniel Bôžek
Štefan Ondrík

Overovatelia
zápisnice:

Jozef Gerčák
Vladimír Kulkovský

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia
4. Návrh sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou
5. Zásady odmeňovania poslancov
6. Sociálna starostlivosť
7. Prejednanie žiadostí:
- Obec Čimhová
- Mesto Trstená
- Obec Liesek
- ZŠ s MŠ Vitanová
- NIKÉ Bratislava
- ZÚŠ Trstená
- SŠI Námestovo
- Regeneračno-rehabilitačný salón Trstená
8. Rôzne: Správa audítora
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Ad 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce Dušan Ondrík.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.

-2Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Gerčáka a Vladimíra Kulkovského.
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 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:
- Na územný plán v lokalite „Tlúm a Nad borky“, kde je plánovaná individuálna bytová
výstavba
nám treba podľa zistených informácií urobiť zmenu ÚP, pretože
v projektovej dokumentácii je druh pozemku TTP, čo znamená, že pri výstavbe treba
požiadať pozemkový úrad o zmenu pozemku. Na zmenu ÚP treba urobiť výberové
konanie.
- Dotáciu vo výške 8 000,- €, ktorú sme dostali z Ministerstva financií na individuálne
potreby na akciu „Rekonštrukcia kultúrneho domu „ sme vyčerpali. Práce boli
prevedené firmou OK-TEAM, s.r.o. z Trstenej, ktorá bola úspešná vo výberovom
konaní. Taktiež v sále boli prevedené ďalšie práce, ktoré boli financované z vlastných
prostriedkov: výmena radiátorov, podlahovej krytiny za dlažbu, výmena dverí,
brúsenie a natieranie parkiet a montáž žalúzií.
- Pri základnej škole bol položený nový chodník zo zámkovej dlažby, práce boli
prevedené p. Petrom Železňákom z Trstenej. Do konca roka chceme urobiť oplotenie
z obidvoch strán chodníka.
- Na budúci rok plánujeme urobiť chodník okolo materskej školy k multifunkčnému
ihrisku tak, aby sa mohlo prechádzať aj s kočíkmi a tiež oplotenie.
- Medzi horným a dolným cintorínom nám Mesto Trstená opiľovalo stromy a žiaci zo
SOŠ lesníckej z Tvrdošína nám vyčistili a upravili okolie.
Správu o činnosti obce poslanci berú na vedomie.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
Ad 4/ Sadzobník úhrad :
Poslanci boli oboznámení s návrhom Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou
s účinnosťou od 01.01.2017. Zvýšenie sa týka hlavne vyhlásenia oznamu v miestom rozhlase
a pri prenájme kultúrneho domu pri rôznych príležitostiach. Sadzobník úhrad tvorí prílohu
zápisnice a je vyvesený na webovej stránke našej obce. Prítomní poslanci schválili toto
uznesenie nasledovne.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
Ad 5/ Zásady odmeňovania poslancov:
Starosta obce navrhol prehodnotiť odmeňovanie poslancov. Doplniť do Zásad odmeňovania
bod za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou
a mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Poslanci po krátkej rozprave

-3rozhodli pri organizovaní a zabezpečení podujatí 8,00 € za l hod. Prítomní poslanci schválili
Zásady odmeňovania nasledovne:
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Ad 6/ Sociálna starostlivosť:
Každoročne pred vianočnými sviatkami pripravujeme posedenie so starobnými dôchodcami.
Nebude to inač ani tento rok. Žiaci ZŠ s MŠ si pripravia pre starkých krátky kultúrny program
a potom nasleduje posedenie s podaním občerstvenia. Pri tejto príležitosti im bude
odovzdaná poukážka na nákup tovaru. Doteraz boli poukážky v hodnote 10,00 € a navrhnuté
bolo zvýšiť na sumu 15,00 €. Dôchodcov nad 62 rokov máme 188. Poslanci sa uzniesli
a schválili poukážku v hodnote 15,00 € dôchodcom nad 62 rokov.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Ad 7/ Prejednanie žiadostí:
Dobrovoľný hasičský zbor Vitanová žiada o prenájom miestnosti na prízemí v prvom
vchode budovy obecného úradu, ktorá bude využívaná na schôdze a zároveň v nej budú
vystavené aj ocenenia. Poslanci sa dohodli na bezplatnom užívaní miestnosti, nakoľko hasiči
sa zúčastňujú pri zásahoch, pri organizovaní rôznych súťaží a pri akciách poriadaných obcou.
Poslanci za toto uznesenie hlasovali nasledovne: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
poslancov.
Obec Čimhová žiada poskytnutie príspevku na záujmovú činnosť pre 3 deti z našej obce na
obdobie 09/2016 – 12/2016 vo výške 60,48 €, ktoré navštevujú krúžky v ZŠ s MŠ
v Čimhovej. Poslanci za toto uznesenie hlasovali nasledovne: za 7 poslancov, proti 0, zdržal
sa 0 poslancov.
Mesto Trstená žiada o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť pre 19 detí
z našej obce na obdobie 01.10.2016 do 31.12.2016 vo výške 123,30 €, ktoré navštevujú
záujmové krúžky vedené Centrom voľného času v Trstenej. Poslanci za toto uznesenie
hlasovali nasledovne: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Obec Liesek žiada o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť pre 3 deti
z našej obce za obdobie 09-12/2016 vo výške 60,00 €, ktoré navštevujú krúžky v CVČ.
Poslanci za toto uznesenie hlasovali nasledovne: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
poslancov.
ZŠ s MŠ Vitanová žiada finančný príspevok na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice.
Knižnicu chcú sprístupniť pre verejnosť zatiaľ jeden deň v týždni v čase od 17.30 do 19.00
hod. Neskôr výpožičnú dobu upraviť podľa požiadaviek čitateľov. Navrhnuté bolo nákup
kníh vo výške 150,00 €. Poslanci hlasovali za toto uznesenie nasledovne: za 7 poslancov,
proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vitanovej žiada o povolenie otvoriť dve triedy s nižším počtom
žiakov ako stanovuje zákon č. 188/2015. Jedná sa o tieto triedy: 6. ročník s počtom 11 žiakov
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počtom žiakov. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Niké, spol. s r. o. v Bratislave žiada o udelenie súhlasu na otvorenie pobočky stávkovej
kancelárie Niké v reštaurácii Vitanová 84 s otváracími hodinami pondelok-piatok: 10.0023.00 hod., sobota-nedeľa: 10.00-24.00 hod. Poslanci po krátkej rozprave súhlasili
s otvorením stávkovej kancelárii. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Poslanec Vladimír Kulkovský sa o 11.30 hod. ospravedlnil a rokovaciu miestnosť opustil.
Základná umelecká škola v Trstenej žiada o poskytnutie finančného príspevku na slávnostný
koncert k výročiu. Prítomní poslanci schválili 100,00 €. Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0,
zdržal sa 0 poslancov.
Spojená škola internátna Námestovo žiada o finančný príspevok alebo vecnú cenu do tomboly
na školský ples. Škola sa stará o detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Z našej
obce navštevuje túto školu 1 žiak. Poslanci schválili zakúpenie vecnej ceny vo výške cca
20,00 €. Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Regeneračno-rehabilitačný salón v Trstenej žiada o poskytnutie miestnosti na ponúkanie
služieb, ktoré spočívajú v regeneračno-rehabilitačných úkonoch zameraných na odblokovanie
chrbtice, jej uvoľnenie ako aj masáže, služby fyzioterapeuta – chiropraktika. Po krátkej
diskusii sa poslanci uzniesli, že na tieto služby je potrebná samostatná miestnosť a v budove
obecného úradu nemáme žiadnu voľnú miestnosť, všetky sú v prenájme. Poslanci za
poskytnutie miestnosti na regeneračno-rehabilitačné služby hlasovali
nasledovne:
za 0 poslancov, proti 6, zdržal sa 0 poslancov.
Ad 8/ Rôzne :
Poslanci boli informovaní o správe audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2015, ktorú vykonala Ing. Emília Franeková. Správa tvorí prílohu zápisnice
a poslanci ju berú na vedomie.
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Poslanec Ján Vojtašák vystúpil s tým, že na križovatkách na ul. Novej pred p. Vladimíra Paľu
a na ul. Školskej pred p. Škumáta treba umiestniť dopravné značky, aby nedošlo k dopravnej
nehode.
Ad 9/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

Ad 10/ 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: Jozef Gerčák …....................................
Vladimír Kulkovský............................
Zapísala:

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

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 20.11.2016 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. Správu audítora k účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015
Dušan Ondrík
starosta obce
B/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou s účinnosťou od 1.1.2017.
Zásady odmeňovania poslancov od 1.1.2017.
Posedenie s dôchodcami, s podaním občerstvenia a poukážky na nákup tovaru
v hodnote 15,00 € pre dôchodcov nad 62 rokov.
5. Zakúpenie vecnej ceny do tomboly vo výške 20,00 € na školský ples pre Spojenú
školu internátnu v Námestove.
6. Poskytnutie dotácie obci Čimhová pre 3 deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú krúžky v ZŠ s MŠ v Čimhovej vo výške 60,48 € za obdobie 09-12/2016.
7. Poskytuje dotácie Mestu Trstená pre 19 deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú krúžky v Centre voľného času v Trstenej vo výške 123,30 € za obdobie 1012/2016.
8. Poskytnutie dotácie Obci Liesek pre 3 deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú krúžky v CVČ vo výške 60,00 € na obdobie 09-12/2016.
9. Zmenu územného plánu obce Vitanová.
10. V ZŠ s MŠ Vitanová otvorenie 6. ročníka s počtom žiakov 11 a 8. ročníka s počtom
žiakov 9.
11. Dobrovoľnému hasičskému zboru Vitanová bezodplatný prenájom miestnosti v budove
obecného úradu na prízemí.
12. Nákup kníh do školskej knižnice vo výške 150,00 €.
13. Otvorenie pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ, s.r.o. Bratislava v reštaurácii Vitanová
84.
14. Základnej umeleckej škole v Trstenej finančný príspevok vo výške 100,00 €.
1.
2.
3.
4.

Dušan Ondrík
starosta obce

C/ NESCHVAĽUJE:
1. Prenájom miestnosti v budove obecného úradu na poskytovanie služieb Regeneračnorehabilitačného salónu a masáži z Trstenej.
Dušan Ondrík
starosta obce
D/ POVERUJE:
1. Starostu obce zabezpečením verejného obstarávania dodávateľa na akciu
„Zmena
Územného plánu obce Vitanová“.
Dušan Ondrík
starosta obce
E/ SPLNOMOCŇUJE:
2.
3.
4.
5.

Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia B-6.
Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia B-7.
Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia B-8.
Starostu obce podpísaním Zmluvy o bezodplatnom užívaní priestorov podľa
uznesenia B-11.
Dušan Ondrík
starosta obce

F/ UKLADÁ:
1. Starostovi obce zabezpečiť osadenie dopravných značiek na križovatkách na ul.
Novej
pred p. Vladimíra Paľu a na ul. Školskej pred p. Škumáta.
Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Jozef Gerčák....................................
Vladimír Kulkovský........................
Zapísala: Štefánia Lanďáková

