
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  15.12.2017 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek  

   Vladimír Kulkovský 

   Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák 

 

Ospravedlnení:        Jozef Gerčák  

             Jozef Obrtáč 

 

Overovatelia   Štefan Ondrík 

zápisnice  Ing. Darina Tomajková  

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa starostu obce o činnosti obce 

4. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 

5. Návrh VZN č.4/2017 o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady dieťaťa   

    v MŠ, ŠKD, ŠJ a záujmovú činnosť na území obce 

6. Návrh  VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností  

    na území obce 

7. Úprava rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 

8. Prejednanie žiadostí: 

     Obec Čimhová 

 Mesto Trstená 

 ZZP Vitanová 

 TJ Vitanová 

 Únia nevidiacich Trstená 

9. Rôzne: 

Stanovisko  hlavného  kontrolóra obce  k návrhu Rozpočtu obce na r.2018 

s výhľadom na roky 2019 a 2020 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 
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Ad 1/ Otvorenie: 

 

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

všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Jozefa Obrtáča a Jozefa Gerčáka, 

ktorý je na PN. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, čím je rokovanie 

uznášaniaschopné.       

Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Štefana Ondríka a Ing. Darinu Tomajkovú. 

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.   

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: 

- Chodník pri budove MŠ k multifunkčnému ihrisku bol dokončený. 

- Čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií v obci. 

- Na hokejovom ihrisku boli položené obrubníky. 

- Z mikroprojektu  pod názvom Jeden duch po oboch stranách hranice PL-SK sme 

zreštaurovali  3 kultúrne pamiatky. Projekt bude ukončený k 31.12.2017  

- Na Okresný úrad, odbor školstva v Žiline  sme podali žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov  na výstavbu novej  telocvične. Dňa 15.12.2017 boli finančné 

prostriedky poukázané   na obecný   účet vo výške 150 000,00 €. 

- Taktiež sme dostali finančné prostriedky z Ministerstva financií na Rekonštrukciu 

kultúrneho domu – kuchyne vo výške 10 000,00 €. 

- Máme podanú žiadosť na Ministerstve vnútra na prevenciu kriminality „Zvyšovanie 

bezpečnosti a ochrana  majetku obce“ – kamerový systém. 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie sme zaslali aj na Ministerstvo vnútra, Prezídium 

hasičského a záchranného zboru na   Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

- Do konca januára 2018 je výzva na podanie žiadosti o dotáciu na Slovenský futbalový 

zväz na Rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku. 

Poslanci hlasovali za toto uznesenie nasledovne. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Ad 4/ Rozpočet obce: 

 

Poslanci boli informovaní s návrhom Rozpočtu obce na rok 2018 a predpoklad na roky 2019 

a 2020. Návrh  rozpočtu bez programovej štruktúry bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce dňa 29.11.2017. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Rozpočet obce na rok 2018 je vyrovnaný.  

Rozpočtové príjmy celkom:   1 123 070,00 € 

Rozpočtové výdavky celkom: 1 123 070,00 € 
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Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 predložil 

hlavný kontrolór obce, v ktorom odporúča poslancom obecného zastupiteľstva  rozpočet obce 

na rok 2018 schváliť a rozpočet obce na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie. 

 

Poslanci rozpočet obce na rok 2018 schválili nasledovne: 

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

 

Poslanci rozpočet obce na roky 2019 a 2020 berú na vedomie: 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

       

Ad 5/ VZN č. 4/2017: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o určení výšky  dotácie na osobné 

a prevádzkové náklady na dieťa v MŠ, ŠKD a ŠJ bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať za VZN č. 4/2017. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 6/ Návrh VZN č. 5/2017 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č.5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu neboli 

vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Daň z nehnuteľností ostáva na úrovni minulých 

rokov. Poslanci hlasovali za VZN č. 5 nasledovne: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 7/ Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ: 

 

Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce Vitanová a úprave rozpočtu ZŠ s MŠ vo 

Vitanovej k 31.12.2017 podľa skutočného plnenia.  Poslanci za toto uznesenie hlasovali 

nasledovne: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Ad 8/ Prejednanie žiadostí: 

 

-Obec Čimhová žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre 1 dieťa 

s trvalým pobytom v našej obci vo výške 20,16 € za obdobie 09/2017 do 12/2017. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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-Mesto Trstená  žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre 27 detí s trvalým 

pobytom v našej obci vo výške 227,10 € za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017, ktoré 

navštevujú záujmové útvary  vedené Centrom voľného času v Trstenej. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

-Zväz zdravotne postihnutých vo Vitanovej žiada o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018  vo 

výške 300,00 €. Starosta obce pripomenul, že táto čiastka bola zahrnutá do rozpočtu obce na 

rok 2018. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

-TJ Družstevník vo Vitanovej žiada o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 

3 000,00€. Starosta obce pripomenul, že aj s touto sumou sa počítalo pri návrhu rozpočtu obce 

na rok 2018. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

-Únia nevidiacich a slabozrakých, zastúpená Ing. Miroslavom Rabčanom, predsedom ZO 

v Trstenej žiada finančný príspevok na rok 2018.  

 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 

  

Ad 9/ Rôzne: 

 

Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého audítora ku konsolidovanej  účtovnej 

závierke za rok 2016, ktorú vykonala Ing. Emília Franeková. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice a poslanci ju berú na vedomie. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2018 predniesol hlavný kontrolór obce.  K plánu 

kontrolnej činnosti neboli vznesené žiadne pripomienky a podnety zo strany poslancov. 

Starosta dal hlasovať za predložené uznesenie. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce pripomenul, že hlavnému  kontrolórovi obce treba schváliť odmenu za rok 

2017. Navrhnutá bola odmena vo výške 30 % z funkčného platu. Poslanci za toto uznesenie 

hlasovali nasledovne. 

 

Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 
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Bod 10/ Návrh na uznesenie: 

 

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

Starosta  dal hlasovať za celé uznesenie: 

 

       

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

Uznesenie bolo prijaté.       

            

Ad 11/ 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: Štefan Ondrík      …........................ 

 

                  Ing.Darina Tomajková   ............................ 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

 

             

 

                                            

 
 

 

 

 



     OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 15.12.2017 v zasadačke obecného úradu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová: 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

1. Správu starostu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

2. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

3. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

4. Rozpočet obce na roky 2019 a 2020. 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

5. Stanovisko hlavného  kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 a 2020 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

2. Rozpočet obce na rok 2018 bez programovej štruktúry. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

3. VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností . 

 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 



       

4. VZN č. 4/2017  o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa 

v MŠ, ŠKD, školskej jedálne a na záujmovú činnosť . 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

5. Úpravu rozpočtu obce Vitanová a ZŠ s MŠ Vitanová podľa skutočného plnenia 

k 31.12.2017. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce  

 

6. Poskytnutie dotácie Obci Čimhová pre 1 dieťa s trvalým pobytom v našej obci, ktoré 

navštevuje krúžky v ZŠ s MŠ v Čimhovej za obdobie 09/ 2017 – 12/2017 vo výške 

20,16 €. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

7. Poskytnutie dotácie Mestu Trstená pre 27 detí s trvalým pobytom v našej obci, ktoré 

navštevujú krúžky v CVČ v Trstenej za obdobie od 10-12/2017 vo výške 227,10 €. 

 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

8.  Dotáciu z rozpočtu obce pre ZZP vo Vitanovej vo výške 300,00 € na rok 2018. 

 

 

Dušan Ondrík, starosta obce  

 

       9. Dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Vitanová vo výške 3 000,00 € na r. 2018.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      10. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      11. Odmena hlavnému kontrolórovi obce za r. 2017 vo výške 30 % z funkčného platu. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

C/ NESCHVAĽUJE: 

 

     1. Únii nevidiacich a slabozrakých v Trstenej dotáciu z rozpočtu obce, z dôvodu 

nedostatku  finančných prostriedkov a rozpracovaných investičných akciách. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 



          

            

 

            
 


