
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  21.08.2016 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              

    

Neprítomní  Vladimír Kulkovský 

Ospravedlnení: Ján Vojtašák /PN/ 

     

Overovatelia   Štefan Paľa 

zápisnice:  Martin Ťapaj 

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

4. Prejednanie Územného plánu obce 

5. Schválenie aktualizácie pôvodného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

na roky 2016-2025 

6. Plnenie  rozpočtu obce za 1.polrok 2016 

7. Príprava akcie Dožinky 

8. Výstavba chodníkov v obci 

9. Rôzne:  Odpredaj nepotrebnej techniky 

  Prejednanie VZN 

 10. Návrh na uznesenie  

 11. 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.  

Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Štefana Paľu a Martina Ťapaja. Písaním zápisnice 

poveril Štefániu Lanďákovú. Následne  oboznámil poslancov  s programom, ktorým sa bude 

obecné zastupiteľstvo riadiť. Starosta obce navrhol doplniť  do programu preplatenie jednej 

cesty  na výlet detí s pánom farárom do Rabčíc. Taktiež bolo navrhnuté doplniť  do programu 
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v rôznom: prehodnotenie platu starostu obce.  Starosta obce dal hlasovať za celkový 

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: 

- Čistenie rigolov a verejných priestranstiev. 

- Kosenie trávy v cintoríne, pri dome smútku, na ihrisku a na ostatných verejných 

priestranstvách. 

- Oplotenie okolo budovy materskej školy, navozenie zeminy, vyrovnanie terénu 

a zasiatie  trávy.  

- Namontovanie šmykľavky a hojdačky na školskom dvore. 

- Oprava cesty pri s. č. 53 /p. Paľa Anton/ 

- Z Ministerstva financií sme dostali dotáciu vo výške 8 000,- € na „Rekonštrukcia 

kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia“, ktoré môžeme použiť na bežné 

výdavky do konca roka. Na akciu je potrebné urobiť  verejné obstarávanie na 

dodávateľa. 

-    Do konca októbra je vyhlásená výzva z Environmentálneho fondu na dobudovanie  

      Kanalizácie, kde podáme žiadosť o dotáciu.   

-    Taktiež podáme  žiadosť o poskytnutie dotácie na futbalové ihrisko.  

      - Správu o činnosti obce poslanci berú na vedomie. 

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

 

Ad 4/ Prejednanie ÚP: 
 

Poslanci boli informovaní, že územný plán /ÚP/ obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo  každé 

štyri roky,  naposledy bol schválený dňa 21.10.2012. Starosta obce pripomenul, že 

v dokumentácii ÚP v  lokalite „Tlúm a Nad borky“, kde je plánovaná individuálna bytová 

výstavba je druh pozemku TTP.  Pri výstavbe je potrebné  požiadať o  zmenu  pozemku na 

zastavanú plochu príslušný  Pozemkový úrad. Starosta obce povedal, že musíme postupovať 

presne podľa ÚP.  

Poslanec Štefan Ondrík navrhol, že ÚP treba schváliť, lebo prejde lehota. Zároveň  treba od 

kompetentných zistiť, či je potrebné podať návrh na  zmenu ÚP ohľadom  druhu pozemku, 

taktiež zistiť v akej výmere  budú pozemky vlastníkom prideľované, či budú od 400 m2 do 

600 m2, či treba štúdiu  prekresliť, či je potrebné vyjadrenie od odborných inštitúcií. 

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

      

Ad 5/ PHSR: 

 

Starosta obce informoval, že nový PHSR na programovacie obdobie 2016-2025 nám 

spracovala firma Scarabeo, s.r.o. Banská Bystrica.  Starosta  navrhol schváliť aktualizáciu 

pôvodného PHSR. 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  
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Ad 6/ Plnenie rozpočtu: 

 

Pracovníčka obecného úradu predniesla plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2016. Plnenie 

rozpočtu za uvedené obdobie je priebežné, neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky 

a doplnky. Prítomní poslanci schválili plnenie rozpočtu obce  nasledovne: 

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

 

Ad 7/ Príprava akcie:  

 

Poslanci boli informovaní o príprave akcie „Dožinky“, ktorá sa začne 27.08. v sobotu o 15.00 

hod., kedy naši heligonkári a speváčky budú  na kočoch po obci  pozývať  občanov  na  

dožinkovú slávnosť. V nedeľu o 13.00 hod. sa  začne sv. omša s poďakovaním za úrodu 

a posvätením dožinkových vencov. Na pódium bude odovzdanie vencov a vystúpenie 

folklórnych skupín: mládežnícka a  Gosťovská z našej obce, FS  z  Habovky, Čimhovské 

heligonky a studienky a  orchester z Raciechowic. Počas akcie sa bude podávať kotlíkový 

guláš zdarma. Mäso na guláš sponzorovalo Poľnohospodárske družstvo LČV. Zároveň 

starosta obce pozval všetkých poslancov na slávnosť.  Poslanci schválili akciu „Dožinky“ 

nasledovne.    

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

Ad 8/ Výstavba chodníkov : 

Starosta obce navrhol  výstavbu chodníkov a to okolo materskej školy k multifunkčnému 

ihrisku, na šírku cca 1,5 m, aby sa dalo prejsť peši, ale aj s kočíkom. Taktiež začneme 

s pokládkou chodníka od  dolného konca /rázcestia/ po p. Antona Paľu.  Na tento rok sme 

plánovali  v rozpočte  čiastku 6 500 €, ale táto suma nepokryje náklady na tieto úseky. 

Navrhnuté bolo zvýšiť kapitálové výdavky  o sumu 30 000 € a výstavbu chodníka čerpať 

z rezervného fondu. Z tohto dôvodu treba urobiť úpravu rozpočtu nasledovne: 

Príjmy  -   prevod z RF         :  30 000 € /kód 46/ 

                 dotácia z MF:     8 000 € /kód 111/ 

Výdavky-  výstavba chodníkov KV:   30 000 € /kód 46/ 

                  oprava kult. domu  /BV/:                8 000 € /kód 111/ 

Ešte pred začatím prác treba oznámiť v MR, ak by mali občania na tomto úseku záujem 

pripojiť sa na kanalizáciu a vodovod, aby tak urobili ešte pred výstavbou, pretože po realizácii 

prác, nebude možná rozkopávka chodníka.  

Poslanec Štefan Ondrík navrhol objednať kameru, na kontrolu kanalizácie v prípade nelegálne 

napojených objektov a zároveň  o upresnenie kanalizačných prípojok a taktiež uhradiť 

náklady z obce na nové  prípojky, ktoré neboli zrealizované počas  výstavby kanalizácie 

k novým stavebným pozemkom. Poslanci schválili výstavbu chodníkov v obci  a poverujú 

starostu obce zabezpečením verejného obstarávania dodávateľa stavby. 

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

Za úpravu rozpočtu hlasovali: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Ad 9/ Rôzne 

 

Starosta obce navrhol odpredaj nepotrebnej techniky: bielorus, DH, traktor, osobné auto Fábiu 

a tranzit. Predaj by  sa uskutočnil dražbou. Oznam  o predaji vyhlásime   v MR, vyvesíme na 

webovej stránke obce a na úradnej tabuli. Do komisie boli navrhnutí Ing. Marián Čakloš, 

Daniel Bôžek a Štefan Paľa. Poslanci schválili predaj techniky,  komisiu v uvedenom zložení  

a poverujú starostu s vykonaním dražby. 
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Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 1poslanec /Martin Ťapaj/. 

 

Pán farár žiadal o preplatenie jednej cesty autobusom - odvoz detí do Rabčíc na výlet. 

Poslanci schválili preplatenie jednej cesty do Rabčíc. 

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

 

Okresná prokuratúra v Námestove preskúmala zákonnosť VZN  obce č.6/2010 o postupe pri 

prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole  vybavovania sťažností a navrhuje  VZN zrušiť 

z dôvodu, že obec môže upraviť vybavovanie sťažností interným predpisom. Taktiež 

preskúmala VZN č. 12/2009 o organizovaní verejných kultúrnych podujatí, ktoré  navrhuje 

zrušiť, nakoľko okruh povinnosti je nad rámec zákonnej úpravy. 

Poslanci vyhovujú protestom prokurátora a VZN č. 6/2010 a VZN č. 12/2009 zrušujú. 

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

Nariadenie o vyberaní poplatkov za úkony vykonávané úradom navrhujeme zrušiť 

k 31.12.2011, nakoľko  je nahradené cenníkom od 01. 01. 2012. Poslanci schvaľujú zrušenie 

nariadenia. 

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

  

Poslancom bol podaný  návrh na prehodnotenie platu starostu obce. Navrhnuté bolo zvýšenie 

platu o 30%. Plat bol schválený vo výške 2 273,- € mesačne od 01.09.2016. 

Hlasovanie bolo nasledovné: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec /Štefan Paľa/. 

 

Poslanec Jozef Obrtáč poznamenal, že p. Marián Ťapaj, č. 316 má  uviazaného psa na reťazi,  

ale dosah má až na  verejné priestranstvo,  kde vedie miestna komunikácia. Tadiaľ 

prechádzajú väčšinou deti k multifunkčnému ihrisku a môže dôjsť k ublíženiu za zdraví. 

Majiteľa treba upozorniť, aby si psa zavrel do klietky, alebo ho uviazal na svoj pozemok tak, 

aby nemal dosah na verejné priestranstvo.  

 

Poslanec Štefan Ondrík navrhol, že by bolo potrebné predĺžiť na budúci rok strechu na dome 

smútku, zhotoviť projekt s rozpočtom a zároveň sumu zaradiť do rozpočtu na rok 2017. 

 

Ad 10/ Návrh na uznesenie: 

 

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

Hlasovanie: za 7 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 účasť a   zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

         Dušan Ondrík 

        starosta obce 

Overovatelia: Štefan Paľa ….................................... 
 

                  Martin Ťapaj ...................................... 

 

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



     OBEC  VITANOVÁ 

                         UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   konaného dňa 21.08.2016 v zasadačke obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová: 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

1. Správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

2. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Územný plán obce Vitanová. 

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programovacie obdobie 2016-2025. 

4. Plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2016. 

5. Akciu „Dožinky“ na 28.augusta 2016. 

6. Úprava rozpočtu obce RO č. 3.  

7. Výstavba chodníkov od rázcestia po č. 53 a okolo MŠ smerom k multifunkčnému 

ihrisku. 

8. Predaj nepotrebnej techniky: bielorus, DH, traktor, osobné auto fábia, a tranzit. 

Komisiu pri uskutočnení dražby v zložení Ing. Marián Čakloš, Daniel Bôžek  a Štefan 

Paľa. 

9. Preplatenie l cesty autobusom na odvoz detí na výlet do Rabčíc. 

10. Nové kanalizačné  prípojky  na náklady obce,  ktoré neboli zrealizované počas 

výstavby kanalizácie k novým stavebným pozemkom. 

11. Objednať kameru na kontrolu kanalizácie v prípade nelegálne napojených objektov  a  

upresnenie kanalizačných prípojok. 

12. Plat starostovi obce vo výške 2 273,00€ od 01.09.2016.  

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

  

 

 

 

C/ POVERUJE: 

 

1. Starostu obce  zabezpečením verejného obstarávania dodávateľa stavby „Výstavba 

chodníkov“. 

2. Starostu obce zabezpečením verejného obstarávania  dodávateľa stavby  
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3. „Rekonštrukciu MOS kuchyne a sociálnych zariadení“. 

4. Starostu obce zabezpečením dražby nepotrebnej techniky. 

 

 

      

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

       

D/ ZRUŠUJE: 

 

1. Nariadenie o vyberaní poplatkov za úkony vykonávané úradom k 31.12 2011. 

2. Vyhovuje protestu prokurátora a VZN č. 12/2009 o organizovaní  verejných 

kultúrnych podujatí v obci zrušuje. 

3. Vyhovuje protestu prokurátora a VZN č. 6/2010 o postupe pri prijímaní, 

evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických 

osôb v podmienkach obce zrušuje. 

 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

 

  

 

E/ UKLADÁ: 

 

1. Starostovi obce zistiť informácie, ohľadom zmeny ÚP  v lokalite  „Tlúm  a Nad 

borky“, kde je plánovaná IBV.  

2. Upozorniť Mariána Ťapaja č. 316, aby psa zavrel do klietky, alebo  zabezpečil 

tak, aby nemal dosah na verejné priestranstvo, kadiaľ vedie miestna 

komunikácia k multifunkčnému ihrisku a aby nedošlo k ublíženiu na zdraví.

  

 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

  

 

 

Overovatelia: Štefan Paľa........................... 

 

            Martin Ťapaj........................ 

 

 

Zapísala: Štefánia Lanďáková 

 

 



 

 

 

  

 

             

 

                                            

 
 


