
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  23.04.2017 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek 

   Jozef Obrtáč 

   Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

                 

Ospravedlnený:        Jozef Gerčák /PN/ 

Vladimír Kulkovský 

Ján Vojtašák /PN/ 

 

Overovatelia   Daniel Bôžek 

zápisnice:  Štefan Paľa 

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa starostu obce o činnosti obce 

4. Záverečný účet obce za rok 2016 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 

6. Informácia o pripravovanej akcii z mikroprojektu: Jeden duch na oboch stranách  

    hranice 

7.  VZN č. 4/2014 – zrušenie 

8.  Žiadosti: Žiadosť o predaj neknihovaného pozemku pre Jozefa Šprláka 

                    Žiadosť o schválenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin           

9.  Rôzne: Voľba hlavného kontrolóra obce   

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 6 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.   

Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Daniela Bôžeka a Štefana Paľu. 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 6 prítomných poslancov za hlasovalo 6  poslancov.    
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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: 

 

- V MOS  boli prerobené sociálne zariadenia dámske na poschodí. 

- Sklad CO bol premiestnený na horné poschodie do miestnosti pri bývalom káderníctve 

a miestnosť plánujeme prerobiť. 

- Pri hornom cintoríne boli vypílené stromy. 

- Dopravné značky STOP boli umiestnené na križovatkách pred p. Vladimíra 

Kulkovského a p. Jána Vojtašáka. 

- Vyčistenie verejných priestranstiev, priepustov a kanálov 

- Výtlky na uliciach boli opravené.   

- Plánujeme urobiť chodník k multifunkčnému ihrisku a od dolného konca rázcestia. 

- Poslanec Štefan Paľa pripomenul, že chodník treba opraviť, poprípade vyčistiť aj na 

ulici od Daniela Tomajku po Štefana Tomajku.  

Poslanci správu starostu obce berú na na vedomie nasledovne: 

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

      

Ad 4/ Záverečný účet obce: 

 

Záverečný účet obce za rok 2016 bol zverejnený dňa 07.apríla 2017 na web stránke obce: 

www.vitanova.eu.sk a na vývesnej tabuli. K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne 

pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór obce konštatuje, že  záverečný účet obce je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúča schváliť s výrokom „bez 

výhrad“. Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce. Hlasovanie za 6 

poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.  

Poslanci záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 schválili „bez výhrad“. 

Zároveň rozhodli o prebytku hospodárenia vo výške 120 153,92 € použiť na tvorbu 

rezervného fondu. Poslanci schválili záverečný účet obce.  

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal  sa 0 poslancov. 

 

Ad 5/ Akcia z mikroprojektu: 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 1. mája o 15.00 hod. sa v našej obci  uskutoční 

akcia z mikroprojektu pod názvom: Jeden duch na oboch stranách hranice - spoločne 

zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry s názvom úlohy Májové spievanie pri soche Panny 

Márie. Partnermi mikroprojektu sú obce Vitanová, Čimhová, Hladovka a Gmina 

Raciechowice. Miestne folklórna skupina pripomenie svadobné tradície  a zvyky spojené so 

sobášom a odčepčením. Zároveň bude aj stavanie mája v strede obce  a  modlenie sa pri troch 

kaplnkách, ktoré budú zreštaurované  v rámci projektu. Starosta obce pozval všetkých 

poslancov na pripravovanú akciu. Poslanci berú na vedomie informáciu o pripravovanej akcii:  

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

 

 

 

http://www.vitanova.eu.sk/
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Ad 6/ Zrušenie VZN: 

 

Okresná prokuratúra v Námestove pri kontrole Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku 

a o spôsobe náhradného obsahu žúmp podľa miestnych podmienok podáva protest 

prokurátora a navrhuje VZN  zrušiť alebo nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý bude v súlade so zákonom,  lebo bol porušený zákon č.442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciach a zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach. Poslanci VZN č. 4/2004 zrušujú. 

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Ad 7/ Žiadosti: 

 

P.Jozef Šprlák, Vitanová 240 žiada o predaj neknihovaného pozemku parcely č. 641/3, diel č. 

4 o výmere 24 m2, ktorá bola vytvorená na základe GP č. 183/2001 zo dňa 14.08.2001. Jedná 

sa o pozemok pred rodinným domom, na ktorom si menovaný plánuje zriadiť vodovodnú 

prípojku.  

Obec uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že parc. č. 641/3 slúži ako vstup do 

rodinného domu a bola schválená na predaj už 2 krát, naposledy v roku 2007, ale  nebol 

uskutočnený prevod v Správe katastra nehnuteľností. Poslanci schvaľujú predaj 

neknihovaného pozemku parc. č. 641/3, diel č. 4 o výmere 24 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 

183/2001 po 5,- € za 1 m2, celková suma 120,00 €, ktorú kupujúci zaplatí v pokladni 

obecného úradu. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.  

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Základná škola s materskou školou vo Vitanovej žiada o schválenie minimálneho počtu detí 

počas prázdnin, aby mohla byť prevádzka MŠ. Poslanci po krátkej diskusii sa uzniesli, že 

počas letných prázdnin materská škola bude v prevádzke celý  mesiac v  júli, lebo väčšina 

zamestnancov  má celozávodnú dovolenku v mesiaci august. Rodičia o prevádzke MŠ počas 

letných prázdnin  budú upovedomení miestnym rozhlasom. Poslanci za toto  uznesenie 

hlasovali nasledovne. 

Hlasovanie : za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu 

v ZŠ s MŠ z roku 2016, o dotáciu na školské pomôcky a akciu z mikroprojektu:  

Zvýšenie príjmov /obec FO kód 131G ,  kód 111, kód 41/:            7 042 € 

Zvýšenie  výdavkov /ZŠ s MŠ kód 131G/:                                      4 785 € 

Zvýšenie výdavkov /obec kód 111 /:                        17 €  

Zvýšenie výdavkov /obec kód 41/:               2 240 € 

Poslanci berú na vedomie úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ. 

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Ad 8 Rôzne: 

 

Voľba kontrolóra: 

Starosta obce odovzdal slovo poslankyni Ing. Darine Tomajkovej, ktorá bola menovaná spolu 

s poslancami Štefanom Ondríkom, Danielom Bôžekom a Jánom Vojtašákom  dňa 12.02.2017  
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do komisie na overenie splnenia náležitosti doručených prihlášok kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. Do termínu t. j. do 7.4.2017 do 15.00 hod. bola doručená 1 obálka 

od záujemcu o funkciu hlavného kontrolóra. Otváranie obálok sa uskutočnilo 7.4.2017 

o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce. Komisia otvorila neporušenú obálku 1 uchádzača 

prihláseného do výberového konania  Ing. Mariana Čakloša, Vitanová 372, terajšieho 

hlavného kontrolóra obce. Doručené doklady spĺňali všetky náležitosti k voľbe. Uchádzač bol 

pozvaný na voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutočnila na tomto riadnom  zasadnutí OZ. 

Kandidát vystúpil pred poslancami a predstavil sa, zároveň pripomenul že vo funkcii 

hlavného kontrolóra pracuje 2 volebné obdobia. Poslankyňa Ing. Tomajková pripomenula, že 

vo vyhlásení na pozíciu hlavného kontrolóra bolo v požiadavkách dané, že spôsob vykonania 

voľby bude verejným hlasovaním a vyzvala poslancov k hlasovaniu. 

Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0poslancov, zdržal sa 0 poslancov.   

Za kontrolóra bol zvolený Ing. Marián Čakloš, Vitanová 372. Funkčné obdobie sa začína       

1. mája 2017, jeho pracovný úväzok je 5 hod. týždenne a volí sa na obdobie 6 rokov. 

 

Poslankyňa Ing. Tomajková pripomenula, že treba v strede obce  umiestniť informačnú 

tabuľu. 

 

Poslanci sa po krátkej rozprave  uzniesli, že treba upozorniť p. Mariana Ťapaja, č. 316, aby 

svojho psa zabezpečil a umiestnil na svojom pozemku tak, aby nemal dosah na verejné 

priestranstvo, aby  neohrozoval tým občanov a detí, ktoré prechádzajú k multifunkčnému 

ihrisku a aby nedošlo k ublíženiu na zdraví. 

 

Taktiež vyzvať  p. Vladimíra Hrubca, č.1, aby z parcely č. 12491/4, zapísanej na LV č. 721, 

druh pozemku miestna komunikácia, ktorá sa nachádza pri dome smútku a ktorej vlastníkom 

je obec Vitanová  odpratal stavebný materiál – štrk, pretože miestna komunikácia sa využíva 

na parkovanie aut pri pohreboch. 

 

Vyzvať aj p. Miroslava Garbiara, č. 92, aby odpratal stavebný materiál – štrk, ktorý je 

umiestnený pred hospodárskou budovou p. Štefánie Olesovej, nakoľko nie je vlastníkom 

pozemku. 

 

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 zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

         Dušan Ondrík 

        starosta obce 

 

Overovatelia: Daniel Bôžek   …........................ 

                  Štefan Paľa ............................ 

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



OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 23.04.2017 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

4. Informácia o pripravovanej akcii z mikroprojektu „Jeden duch na oboch stranách 

hranice- Májové spievanie pri soche Panny Márie“ 

5. Informáciu o kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra obce 

6. Úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 

 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad 

3. Prebytok rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 120 153,92 € použiť na tvorbu 

rezervného fondu. 

4. Predaj neknihovaného pozemku parcely č.641/3, diel č. 4 o výmere 24 m2,  ktorý bol 

vytvorený GP č. 183/2001 zo dňa 14.08.2001 pre p. Jozefa Šprláka č. 240. Obec 

uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená parcela slúži ako vstup 

do rodinného domu. Cena pozemku je 5,00 € za 1 m2, celková suma činí 120,00 €, 

ktorú kupujúci zaplatí v pokladni obecného úradu. 

5. Rozšírenie parkoviska pri Dome smútku. 

6. Prevádzku materskej školy počas letných prázdnin v mesiaci júl 2017. Rodičov 

informovať o prevádzke  MŠ miestnym rozhlasom. 

 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce  

 

C/ VOLÍ: 

     

      1. Hlavného kontrolóra obce Ing. Mariana Čakloša, bytom Vitanová  372 s nástupom od  

          01.05.2017 na pracovný úväzok 5 hod. týždenne.    

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 



D/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

      1. Starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy podľa uznesenia č. B-4. 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

E/ ZRUŠUJE: 

 

     1. Vyhovuje protestu prokurátora a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o dočasnom  

         obmedzení alebo zákaze pitnej vody z verejného vodovodu zrušuje. 

  

Dušan Ondrík 

starosta obce  

  

 

F/ UKLADÁ: 

 

1. Upozorniť p. Mariana Ťapaja, č. 316, aby svojho psa zabezpečil a umiestnil na svojom  

    pozemku tak, aby nemal dosah na verejné priestranstvo, aby  neohrozoval občanov a hlavne   

    detí, ktoré prechádzajú k multifunkčnému ihrisku. 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce   

 

2. Vyzvať p. Vladimíra Hrubca, č.1, aby z miestnej komunikácie, ktorej vlastníkom je obec  

    Vitanová a ktorá sa nachádza pri Dome smútku odpratal stavebný materiál – štrk, nakoľko 

sa MK  

    využíva na parkovanie aut pri  pohreboch. 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

3. Vyzvať p. Miroslava Garbiara, č. 92, aby z pozemku, ktorý sa nachádza pred hospodárskou  

    stavbou p. Štefánie Olesovej, bytom Čimhová 12 odpratala stavebný materiál – štrk, 

nakoľko nie  

    je vlastníkom pozemku. 

    

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

4. Zhotoviť informačnú tabuľu a umiestniť ju v strede obce. 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

Overovatelia: Daniel Bôžek ................................. 

            Štefan Paľa .................................... 

 

 

Zapísala: Štefánia Lanďáková 



 

 

 

 

 

  

 

             

 

                                            

 
 


