
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  10.augusta 2018 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci: Jozef Gerčák 

   Vladimír Kulkovský 

   Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák 

 

Ospravedlnení          Daniel Bôžek 

poslanci:             Jozef Obrtáč  

 

Overovatelia   Štefan Paľa 

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. Schválenie počtu poslancov, volebného obvodu a pracovného úväzku  vo voľbách 

do orgánov samosprávy obcí 

5. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017 

6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

7. Prejednanie žiadostí: predĺženie nájmu nebytových priestorov 

8. Rôzne: 

            9. Návrh na uznesenie 

          10. Záver 

      

Ad 1/ Otvorenie: 

 

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

všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Daniela Bôžeka a Jozefa Obrtáča. 

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

Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Štefana Paľu a Jána Vojtašáka. Písaním zápisnice 

poveril Štefániu Lanďákovú. Následne  oboznámil poslancov  s návrhom programu, ktorým 

sa bude obecné zastupiteľstvo riadiť. Keďže nikto z poslancov nenavrhol zmenu alebo 

doplnenie  navrhnutého programu, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov za hlasovalo 7  poslancov.   

Uznesenie bolo prijaté. 
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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: 

- Bežná údržba verejných priestranstiev a rigolov obci. 

- K domu smútku navážame hlinu na rozšírenie parkoviska.  

- V ZŠ sa robí rekonštrukcia  kuchyne – odpady, elektrika a nové obklady.  

- Taktiež sa  pokračuje v prácach na úprave hasičskej zbrojnice, na ktorú sme dostali 

dotáciu. Stavebné úpravy prevádza firma OK-TEAM z  Trstenej, ktorá vyhrala verejné 

obstarávanie.  

- Na rekonštrukciu chodníkov  boli doručené 2 ponuky. Vyhrala firma Ladislav 

Tomajka z Vitanovej č. 319, ktorá dala nižšiu cenovú ponuku. S prácami začneme od 

dolného konca od križovatky. 

- Na stavbu „Telocvičňa“ sme dali spracovať verejné obstarávanie.  

- Vodovod pri dome smútku bol opravený, plánujeme vymeniť zámkovú dlažbu okolo 

budovy. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Ad 4/ Schválenie počtu poslancov: 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na 10.novembra 2018 sú vyhlásené voľby  do orgánov 

samosprávy obcí.  V súlade s § 11 ods.3 zákona SNR č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení je 

potrebné do 17. augusta 2018  určiť počet poslancov, ktorý sa bude voliť a volebné obvody. 

V našej obci je možné voliť od 7 – 9 poslancov. Taktiež treba určiť pracovný  úväzok pre 

starostu obce na nasledujúce obdobie 2018 – 2022. Starosta navrhol ponechať 9 poslancov, l 

volebný obvod a na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 výkon funkcie starostu obce  na 

plný pracovný úväzok.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté.         

    

Ad 5/ Správa z audítu: 

 

Pracovníčka obecného úradu informovala prítomných  o Správe nezávislej audítorky Ing. 

Emílie Franekovej  z overenia individuálnej účtovnej závierky za r. 2017, ktorá konštatuje vo 

svojom výroku, že obec konala s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci 

správu z auditu berú na vedomie nasledovne: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Ad 6/ Konsolidovaná výročná správa: 

 

Poslanci boli oboznámení s Konsolidovanou výročnou správou za rok 2017, ktorá je 

zverejnená na webovej stránke obce. Poslanci berú na vedomie Konsolidovanú výročnú 

správu. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7/ Prejednanie žiadostí: 

 

 P. Barbora Hucíková, Vitanová 384 žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov na prevádzkovanie kozmetického salónu. Poslanci sa uzniesli, aby sa prenájom 

uzatvoril na dobu neurčitú  s výpovednou lehotou 1 mesiac. Starosta dal hlasovať za toto 

uznesenie: 

 

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

 

TJ Družstevník Vitanová žiada o preplatenie finančných nákladov na rekonštrukciu šatne a to 

výmenu okien a strechy na budove. Po krátkej rozprave sa poslanci uzniesli na preplatenie 

materiálu a stavebných prác na výmenu okien, opravu strechy a zabezpečenie kamerového 

systému  vo výške 5 tis.€. Zároveň úpravu rozpočtu – navýšenie o uvedenú sumu. Starosta dal 

hlasovať. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Farský úrad vo Vitanovej žiada o preplatenie 1 cesty autobusu pre detí z našej obce do tábora 

Liptovské Kľačany. Starosta obce dal hlasovať: 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Bod 8/ Rôzne: 

 

Starosta obce informoval, že na zákazku  „Vypracovanie  projektu JPU v lokalite Tlúm a Nad 

Borky“ sme dostali 3 cenové ponuky. Najnižšiu cenu ponúkol Geomal, s.r.o. Ing. Mažari 

z Trstenej. Podpísanie zmluvy s uvedenou firmou splnomocňujú starostu obce.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce informoval  poslancov, že Zmluvy o nájme na hrobové miesta na končia tohto 

roku, boli uzavreté v roku 2008 na dobu 10 rokov.   Treba nám prehodnotiť vyberanie  
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poplatkov za hrobové miesta na nasledujúce obdobie. Poslanci sa uzniesli, že poplatky 

zostanú nezmenené, to znamená za jednohrob – 6,60 €, dvojhrob – 13,30 € a detský hrob – 

3,30 € na obdobie 10 rokov.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce informoval o skončení spoločného stavebného úradu k 31.08.2018. Výpoveď 

Zmluvy bola podaná zo strany mesta Trstená. Poslanci informáciu berú na vedomie. 

       

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci boli oboznámení s dodatkom č.1 k zásadám odmeňovania poslancov.  

V čl. 4, bod l je zmena: odmena bude vyplatená 1 x ročne.  

V čl. 4 bod 3: odmena nepatrí poslancovi, členovi komisie a predsedovi komisie, ktorý 

vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. 

      

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce pripomenul, že akcia „Dožinky“ je posunutá na  16.septembra, pretože 

26.augusta sú dožinky v Raciechowiciach a potom máme obsadený kultúrny dom.  

      

Bod 9/ Návrh na uznesenie: 

 

Návrh  na uznesenie predniesla zapisovateľka a tvorí prílohu zápisnice. 

       

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

 

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

 

 

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

  

 



     OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 10.augusta 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 nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    4. Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    5. Zrušenie spoločného stavebného úradu v Trstenej k 31.08.2018. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

2. P. Barbore Hucíkovej, Vitanová 384 predĺženie Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov na prevádzkovanie kozmetického salónu na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 mesiac. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

3. Dodatok č. l k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 



       4. Preplatenie l cesty autobusu pre detí z našej obce, ktoré sa zúčastnili tábora 

v Liptovských  Kľačanoch.  

Dušan Ondrík, starosta obce  

 

      5.   Vyberanie poplatku za hrobové miesta na dobu 10 rokov: detský hrob – 3,30 €, jedno 

hrob –    6,60 €, dvoj hrob - 13,30 €. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

      6. Úpravu rozpočtu obce. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

 

      7. Akciu „Dožinky“ na deň 16. septembra 2018. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

     1. Starostu obce podpísaním Zmluvy podľa uznesenia B-2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    2. Starostu  obce podpísaním Zmluvy o dielo s firmou GEOMAL, s.r.o. Ing. Mažari 

z Trstenej na    vypracovanie  a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav . 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

D/ URČUJE: 

 

      1. Pre voľby do orgánom samosprávy  obcí  volebný  obvod č. 1. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      2. V súlade s § 11, ods.3, písm. d, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení   neskorších  predpisov na celé nasledujúce obdobie 2018 – 2022:   9 poslancov. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      3. V súlade s § 11 ods.4,  písm. i, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení  neskorších predpisov  na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah 

výkonu   funkcie starostu obce Vitanová na plný pracovný úväzok. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

  

 

             

 

                                            



 
 


