
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  21.07.2017 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 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák 

Ďalší prítomný:          Lukáš Paľa 

 

Ospravedlnený:        Jozef Obrtáč 

 

Overovatelia   Martin Ťapaj 

zápisnice:  Ján Vojtašák 

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa starostu obce o činnosti obce 

4. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

5. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2017 a úprava rozpočtu obce na r.2017 

6. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017  

7.  VZN č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody 

8.  VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane 

9.  Prejednanie žiadosti: Prenájom kaderníctva 

                          Preplatenie autobusu 

       Spolufinancovanie projektu ZŠ s MŠ 

       Podanie žiadostí o NFP           

10. Rôzne   

11.Návrh na uznesenie 

12.Záver 

 

Ad 1/ Otvorenie: 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Dušan Ondrík. Privítal 

všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslanca Jozefa Obrtáča. Taktiež ospravedlnil 

poslanca Štefana Ondríka s tým, že príde o niečo neskôr. Konštatoval, že na zasadnutí je 

prítomných zatiaľ 7 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné. 
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Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Martina Ťapaja a Jána Vojtašáka. 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 starosta dal hlasovať za celkový predložený  program. 

Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov za hlasovalo 7  poslancov.   

Nakoľko sa zasadnutia zúčastnil aj Lukáš Paľa, ktorý žiadal poslancov o schválenie 

finančného príspevku pre TJ z dôvodu prihlásenia  mladších žiakov do súťaže a zabezpečenie 

dresov, bránok, sieti,  poplatkov na registráciu, aby mohli trénovať a riadne fungovať na 

súťaži. Jedná sa o príspevok vo výške 1475,00 €. Starosta dal hlasovať za poskytnutie 

príspevku pre TJ. 

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: 

 

- Čistenie verejných priestranstiev, kosenie trávy v strede obce, v cintorínoch a na 

futbálovom ihrisku. 

- V priestoroch medzi dolným a horným cintorínom boli vysadené borovice. 

- Navozenie zeminy na upravenie školského dvora. 

- Spoločný mikroprojekt PL-SK s  gminou Raciechowice a obcami Hladovka, Čimhová 

a Vitanová, okrem kultúrnej akcie stavanie mája zahŕňa aj  renováciu historických 

krížov v obci. Kríž z cintorína zobral reštaurátor, ktorý vyhral verejné obstarávanie do 

Poľska na renováciu. Ďalšie  dva budú opravovať buď na mieste, alebo zoberú do 

Poľska. Celková suma podľa VO za reštaurátorské práce bude činiť 22 409,00 €. 

- Začali sme s prácami na chodníku okolo MŠ k multifunkčnému ihrisku a plánujeme 

začať s chodníkom aj od dolného konca  /rázcestia/ až po p. Antona Paľu. Prevedené 

práce na chodníkoch budeme financovať z rezervného fondu. 

- V Raciechowiciach sa hasiči zúčastnili na  hasičskej  súťaži s obcami Čimhová  

a Hladovka. Taktiež boli  na oslavách v Raciechowiciach. Na  deň 23.júla t. j. 

v nedeľu nás pozývajú na hasičskú súťaž zase do Gminy Tokarnia. Starosta obce 

spomenul, že niekedy je problém zohnať požiarnikov na súťaž, ale hlavne do  Poľska. 

Starostovia zo susedných obcí uvažujú požiarne súťaže robiť každý  rok v inej obci, 

pretože občania nemajú záujem o akciu. 

Poslanci správu starostu obce berú  na vedomie nasledovne: 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Ad 4/ Konsolidovaná výročná správa: 

 

Konsolidovaná výročná správa obce Vitanová za rok  2016 bola zverejnená dňa 04. júla 2017 

na stránke obce: www.vitanova.eu.sk a na vývesnej tabuli. Ku konsolidovanej výročnej 

správe neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Počas rokovania sa dostavil aj 

poslanec Štefan Ondrík, ktorý už hlasoval za tento bod uznesenia.  Poslanci berú na vedomie 

konsolidovanú výročnú správu. 

http://www.vitanova.eu.sk/
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Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 5/ Plnenie rozpočtu obce: 

 

Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2017. Plnenie tvorí prílohu 

zápisnice a bolo schválené poslancami. 

Hlasovanie:  za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Poslancom bol prednesený návrh na  úpravu rozpočtu obce z dotácie a na bežných 

výdavkoch: 

Zvýšenie príjmov /kód 111 a 43/:  3 120,00 € 

Zvýšenie výdavkov/kód 111/: 3 000,00 € 

Bežné výdavky /kód 41/:           - 4 010,00 € 

Bežné výdavky /kód 41/:             4 010,00 € 

Poslanci berú na vedie  úpravu rozpočtu obce.  

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Úprava rozpočtu obce na kapitálových výdavkov: 

Prevod prostriedkov z rezervného fondu:   50 000,00 € 

Kapitálové výdavky na výstavbu:   50 000,00 € 

Zvýšenie príjmov DP FO:                       3 000,00 € 

Zvýšenie bežných výdavkov:                 3 000,00 € 

Za  schválenie  úpravy rozpočtu obce poslanci hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie : za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

ZŠ s MŠ taktiež žiada o úpravu rozpočtu obce a to: 

Bežné príjmy s kódom 41:  -8 400,00 € 

Na bežný príjem s kódom 72j:  8 400,00 €  

Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 6/ Plán práce hlavného kontrolóra: 

 

Hlavný kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. K plánu neboli 

vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Starosta dal hlasovať za predložený plán práce. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 7/ VZN č. 1/2017: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 

užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok  bol vyvesený na webovej stránke obce: www.vitanova.eu.sk              

 

http://www.vitanova.eu.sk/
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dňa 4. júla 2017 a na vývesnej tabuli. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať za predložené VZN č. l/2017. 

Hlasovanie: za 8 poslancov , proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 8/ VZN č.2/2017: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017, ktorým sa upravujú podmienky 

vylepovania plagátov počas volebnej kampane bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej 

stránke našej obce dňa 4. júla 2017. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta 

dal hlasovať za predložený návrh VZN č. 2/2017. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 9/ Prejednanie žiadosti: 

. Michaela Kovalaková, bytom Hladovka 274 žiada o prenájom nebytových priestorov na 

prevádzkovanie kaderníctva v čase od 9.30 hod. do 17.00 hod. v pracovných dňoch. Starosta 

obce pripomenul,  že miestnosť, v ktorej bolo kaderníctvo je voľné od 1. júla 2017, preto 

navrhol prenajať miestnosť na  kaderníctvo podľa podmienok, aké boli v predchádzajúcej 

Zmluve o nájme  t.j. na dobu 1 rok a mesačný nájom vo výške 70,00 € uhradiť na účet obce   

najneskôr do 15. príslušného mesiaca. Starosta obce dal hlasovať za prenájom nebytových 

priestorov. 

Hlasovanie : za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

.  Starosta obce predniesol poslancom žiadosť o preplatenie faktúry za odvoz detí autobusom  

na výlet do Rabčíc. Preplatenie sa týka jednej cesty. Vlani sme taktiež preplácali  jednu cestu  

a bolo to okolo 115,00 €. Starosta dal hlasovať za preplatenie cesty. 

Hlasovanie: za  8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. ZŠ s MŠ žiada o 5 % spolufinancovanie projektu  Odstránenie stavebných barier v školách, 

ktoré vyhlásilo  MŠ SR  ako výzvu o  nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 

inkluzívnosti vzdelávania. Jedná sa o vytvorenie 2 pracovných miest asistentov učiteľa po 

dobu troch rokov. Naša škola má momentálne 4 žiakov so zdravotným znevýhodneným, ktorí 

potrebujú asistentov na 100 % úväzok. Požadovaná výška príspevku je 59 166 € a výška 5 % 

spolufinancovania činí  3 114 €. Starosta obce dal hlasovať v prípade úspešnosti projektu   za 

schválenie 5 % spolufinancovania. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

.  Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z EŠIF v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spoločne prostredníctvom Združenia 

miest a obcí Horná Orava. Starosta obce dal hlasovať  za schválenie podania  žiadosti. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Ad 10/ Rôzne: 

V tomto bode starosta oboznámil poslancov s  akciou „Dožinky“, ktorú plánujeme uskutočniť 

tento rok na 27. augusta 2017 v nedeľu, ktorá sa začne svätou omšou v poobedňajších 

hodinách  s poďakovaním za úrodu a posvätením dožinkových vencov.  Akcia po minulé roky 

mala úspech, chceme v tom pokračovať.  Nedeľné popoludnie spríjemní naša folklórna 

skupina Gosťovská. Podávať sa bude guláš. Starosta obce dal hlasovať za akciu „ Dožinky“. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Ján Vojtašák pripomenul, že treba upozorniť p. Jantačku, č.s.  125,  aby si upravil 

živý plot na dvore zo strany ulice, nakoľko to zabraňuje v údržbe zelene na ulici.  

 

Poslanec Jozef Gerčák upozornil na predloženie žiadostí o NFP na výstavbu telocvične. 

Starosta obce povedal, že podáme žiadosť o NFP, pričom výška  spoluúčasti je min. 10 % 

z poskytnutých finančných prostriedkov. Taktiež pripomenul,   že  ak nebudeme úspešný pri 

žiadosti, tak na budúci rok plánujeme s výstavbou začať aj z vlastných finančných 

prostriedkov. Poslanci schválili  podanie žiadosti o NFP a spoluúčasť 10 % . 

Hlasovanie : za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanci boli informovaní aj o výzve HaZZ na predkladanie žiadostí na hasičské zbrojnice, 

pričom výška spoluúčasti je min. 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov.  

Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice so 

spoluúčasťou 5%. 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti O zdržal sa 0 poslancov. Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslankyňa Ing. Darina Tomajková pripomenula, že Správu katastra v Tvrdošíne treba žiadať 

o  urýchlenie  zápisov  do katastra nehnuteľnosti, ROEP nie je ukončený a tým nemôžeme 

pokračovať v JPÚ.  

 

Starosta obce informoval, že Okresný úrad,  pozemkový odbor v Námestove treba žiadať 

o vykonanie prípravného konania k jednoduchým pozemkovým úpravám v kat. území 

Vitanová. Dal hlasovať za toto uznesenie: 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.  Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 11/ Návrh na uznesenie: 

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

Starosta  dal hlasovať za celé uznesenie: 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. Uznesenie bolo prijaté.   

    

       

Ad 12/ 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: Martin Ťapaj   …........................ 

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

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



OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 21.07.2017 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 

3. Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 

4. Úpravu rozpočtu obce   

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Správu o plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2017. 

3. Úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 

4. Plán práce hlavného  kontrolóra obce na 2. polrok 2017. 

5. VZN č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné  účely 

v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok. 

6. VZN č. 2/2017, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej 

kampane. 

7. Prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu pre Michaelu Kovalakovú, 

bytom Hladovka 274 na prevádzkovanie kaderníctva od 1. augusta 2017 vo výške 

70,00 € na l mesiac na dobu do 31.júla 2018. 

8. Preplatenie faktúry - l cesty odvoz detí z našej obce na výlet do Rabčíc. 

9. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKŽP-P01-SC111-

2017-23 na podporu prevádzkovania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov spoločne prostredníctvom  Zdrušenia miest a obcí Horná Orava. 

10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 %, to je 3 114,00 € podaného ZŠ s MŠ 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, na vytvorenie 

2 pracovných miest asistentov učiteľa.  

11. Akciu Dožinky  na deň  27.augusta 2017. 

12. Podanie žiadosti na Okresný úrad , pozemkový a lesný odbor v Námestove 

o vykonanie prípravného konania k jednoduchým pozemkovým úpravám. 

13. TJ Vitanová finančný príspevok vo výške  1 475,00 € pre vybavenie mladších žiakov.  

14. Podanie žiadosti o NFP na výstavbu telocvične a spolufinancovanie projektu vo výške 

min. 10% z poskytnutých finančných prostriedkov. 

15. Podanie žiadosti o NFP na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  a spolufinancovanie 



projektu vo výške 5% z poskytnutých finančných prostriedkov.  

 

Dušan Ondrík 

starosta obce  

           

            

C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

      1. Starostu obce podpísaním  Zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa uznesenia č. 

B-7. 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

D/ UKLADÁ: 

 

      1. Pána Jána  Jantačku, Vitanová č.  125 upozorniť, aby si upravil živý plot na dvore zo 

strany  

          ulice, nakoľko to zabraňuje v údržbe zelene na ulici. 

           

   

          Zodp. starosta obce 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

 

      2. Správu katastra v Tvrdošíne žiadať o urýchlenie zápisov do katastra nehnuteľností, 

ROEP  nie je ukončený a tým nemôžeme pokračovať v JPÚ. 

 

          Zodp. starosta obce 

                     Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia: Martin Ťapaj ................................. 

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

 

 

Zapísala: Štefánia Lanďáková 

 

 

 

 

 

  

 

             

 



                                            

 
 


