
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  09.03.2018 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek  

   Vladimír Kulkovský 

   Jozef Obrtáč 

   Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

             

 

Ospravedlnení:        Jozef Gerčák /PN/ 

             Ján Vojtašák 

 

Overovatelia   Vladimír Kulkovský 

zápisnice  Jozef Obrtáč  

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa starostu obce o činnosti obce 

4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

6. Prejednanie žiadostí: 

     Obec Čimhová 

 Mesto Trstená 

 SKCH Trstená 

 ZŠ s MŠ Vitanová 

7. Rôzne: 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

      

Ad 1/ Otvorenie: 

 

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

všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Jána Vojtašáka a Jozefa Gerčáka, 

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

uznášaniaschopné.       

Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Jozefa Obrtáča a Vladimíra Kulkovského. Písaním 

zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú. Následne  oboznámil poslancov  s programom, ktorým  
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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: 

- Čistenie verejných priestranstiev – posýpanie ulíc a rozhŕňanie snehu po miestnych 

komunikáciách v obci. 

- Na ulici Záulična bol vyčistený rigol. 

- Na konci roka sme dostali na opravu KD - kuchyne dotáciu vo výške 10 000 €, ktorá 

sa musí použiť do konca marca 2018. V kultúrnom dome bola prerobená kuchyňa - 

nové elektrické rozvody,  znižovanie stropov a nové omietky v kuchyni a na schodišti,  

v kuchyni nové obklady, položená  dlažba  a nové  svetlá v kuchyni a na schodišti. 

Práce boli urobené naviac a to prerobená vodoinštalácia, elektroinštalácia, ústredné 

vykurovanie na chodbe. 

- V decembri sme dostali z Ministerstva vnútra na prevenciu kriminality „Zvyšovanie 

bezpečnosti a ochrana  majetku obce“ – kamerový systém dotáciu vo výške 10 000 €,  

ktoré môžeme vyčerpať do konca roka 2018. 

- Žiadosť o  dotáciu na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z Prezídia hasičského 

a záchranného zboru nám bola schválená vo výške 29 975,76 €. 

- Taktiež sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na Úrad vlády na vybavenie 

športovej miestnosti. 

- Na výstavbu telocvične sme dostali dotáciu vo výške 150 tis. € z MŠ SR a tiež sme 

žiadali aj Urbárske družstvo o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadosť bude 

prerokovaná na Výročnej členskej schôdzi UD a PSSL Vitanová dňa 22. apríla 2018.   

- Začali sme prerábať miestnosť na prízemí , v ktorej bol sklad CO. Materiál CO bol 

presťahovaný do miestnosti na poschodí. 

- Chodník plánujeme v tomto roku začať robiť popri hlavnej ceste nie od dolného 

konca, ale od p. Jána Vojtašáka po horný most, nakoľko tento úsek je z hľadiska 

bezpečnosti premávky najohrozenejší. Starosta  navrhol urobiť  chodník asfaltový, ale 

poslanci rozhodli položiť zámkovú dlažbu. 

Poslanci hlasovali za toto uznesenie nasledovne. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Ad 4/ Plnenie rozpočtu obce: 

 

Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce podľa jednotlivých oddieloch položkovite  

za  rok 2017. Plnenie tvorí prílohu zápisnice a bolo schválené prítomnými  poslancami  bez 

výhrad nasledovne: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Ad 5/ Správa o kontrolnej činnosti: 

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 predniesol hlavný 

kontrolór obce. Správa tvorí prílohu zápisnice a bola schválená poslancami: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 6/ Prejednanie žiadostí: 

 

Obec Čimhová žiadala v roku 2017   o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre l dieťa   

vo výške 25,20 € za obdobie od 01. januára do 31.mája 2018, ktoré navštevuje  krúžok v ZŠ 

s MŠ v Čimhovej. Starosta dal hlasovať za toto uznesenie: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom 

v našej obce vo výške 378,50 € za obdobie 01.januára 2018 do 31.mája 2018, ktoré 

navštevujú záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej. Starosta dal hlasovať 

za toto uznesenie: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Dom Charitas sv. Františka z Trstenej žiada finančný príspevok na prevádzku pre občianku 

Máriu Ondríkovú, stupeň odkázanosti VI, ktorá je umiestnená v dome sociálnych služieb a 

má trvalý pobyt vo Vitanovej č.101. Celkový žiadaný finančný príspevok na 2018 je 325,92 

€. Vyplatenie môže byť  s organizáciou Dom Charitas podľa uzatvorenej  zmluvy realizované  

štvrťročne, polročne alebo ročne. Poslanci schválili uzatvoriť Zmluvu s domom sociálnych 

služieb a poskytnutím  FPP na rok 2018 vo výške 325,92 € a s vyplatením  raz ročne.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Vedenie MŠ vo Vitanovej sa obracia so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na 

organizovanie 5. ročníka okresnej súťaže „Spieva celá rodina“, ktorá  sa bude konať dňa 

15.apríla 2018 v kultúrnom dome vo Vitanovej. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli na 

preplatenie výdavkov max. do výšky 300,00 € na túto akciu. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ad 7/ Rôzne: 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na stavbu „ Telocvičňa“ nám treba schváliť komisiu 

na otváranie obálok. Verejné obstarávanie dáme urobiť Ing. Šafrovej.  Navrhnutí boli títo  
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poslanci: Vladimír Kulkovský, Jozef Obrtáč, Štefan Paľa, Martin Ťapaj a Ing. Marián Čakloš.  

Starosta dal hlasovať za komisiu v uvedenom zložení: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Poslanec Štefan Ondrík pripomenul, že treba opraviť vodovodnú prípojku pri dome smútku a  

natrieť okná a dvere na dome smútku 

 

Ing. Marián Čakloš, kontrolór obce pripomenul, že  treba opraviť výtlky po miestnych 

komunikáciách. 

        

Bod 8/ Návrh na uznesenie: 

 

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

      

            

Ad 9/ 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: Vladimír Kulkovský      …........................ 

 

                  Jozef Obrtáč         ............................ 

 

 

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

  

 

 

 

 

  



     OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 09.03.2018 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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

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

navštevujú krúžky v CVČ v Trstenej za obdobie od 1 januára do 31. mája 2018 vo 

výške 378,50 €. 

 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       

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

navštevuje krúžky v ZŠ s MŠ v Čimhovej za obdobie od 1.januára do 31.mája 2018 

vo výške 25,20 €. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 



 

 

5. Domu Charitas sv. Františka z Assisi z Trstenej finančný príspevok na prevádzku na 

rok   2018 vo výške 325,92 € pre p. Máriu Ondríkovú, ktorá má trvalý pobyt vo Vitanovej 

č. 101  a je umiestnená v dome sociálnych služieb v Trstenej. FPP vyplatiť raz ročne. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce  

 

 

      6. Na súťaž „Spieva celá rodina“ preplatiť výdavky maximálne do výšky 300,00 € . 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      7. Komisiu do verejné obstarávanie na stavbu „Telocvičňa „v zložení poslanci Vladimír  

          Kulkovský, Jozef  Obrtáč, Štefan Paľa, Martin Ťapaj a kontrolór Ing. Marián Čakloš.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

     1. Starostu  obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia B-3. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     2. Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie podľa uznesenia B-4. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     3. Starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku  podľa uznesenia 

B-5. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

D/ UKLADÁ: 

 

      1. Pri dome smútku opraviť vodovodnú prípojku a natrieť okná a dvere na budove Dome  

          smútku. 

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      2. Opraviť výtlky na miestnych komunikáciách v obci. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

           

            

 

            



 

             

 

                                            

 
 


