
O B E C   V I T A N O V Á 
       

   Z Á P I S N I C A 
           z mimoriadneho zasadnutia   

       obecného zastupiteľstva, konaného dňa  2. septembra 2018 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek 

Jozef Gerčák 

   Vladimír Kulkovský  

Jozef Obrtáč 

   Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

   Ing. Darina Tomajková 

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák              

 

Overovatelia   Jozef Gerčák 

zápisnice  Martin Ťapaj 

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Výstavba telocvične 

4. Sociálna pomoc 

5. Rôzne: 

            6. Návrh na uznesenie 

            7. Záver 

      

Bod 1/ Otvorenie: 

 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Dušan Ondrík. 

Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, čím je  

rokovanie uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Jozefa Gerčáka a  

Martina Ťapaja. 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:  z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9  poslancov.   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 2/ Kontrola plnenia uznesenia: 

 

Kontrolu plnenia uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené 

alebo sa priebežne plnia. 
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Bod 3/ Výstavba telocvične: 

 

Starosta informoval poslancov, že toto mimoriadne obecné zastupiteľstvo je   zvolané hlavne 

z dôvodu verejného obstarávania na stavbu  Telocvičňa. Verejné obstarávanie som dal  

spracovať firme TEMAKO – Ing. Šafrová, s.r.o. v Tvrdošíne, ktorá robí komplexné služby 

s procesom verejného obstarávania. Ing. Šafrová mi povedala, že mám menovať minimálne 

troch členov do komisie. Povedal  som, že máme vytvorenú  komisiu  výstavby a životného 

prostredia. Ing. Šafrová mi povedala, že v komisii musia byť odborne spôsobilé osoby alebo 

s praxou v pozemných stavbách  . Z tohto dôvodu som menoval do komisie Ing. Šafrovú, jej 

pracovníčku   p. Janku  Kovaľákovú a  p. Mariána  Gembalu, s ktorým taktiež naša obec 

spolupracuje.  Z poslancov som menoval p. Jozefa  Gerčáka, predsedu komisie výstavby 

a životného prostredia, ktorý sa aj zúčastnil otvárania obálok, ale  nemal právo vyhodnocovať. 

Taktiež som bol na otváraní cenových ponúk aj ja.  Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 

28.08.2018 o 13.00 hod.na obecnom úrade vo Vitanovej.   Cenové ponuky doručili traja 

uchádzači. Najnižšia cenová ponuka bola o 10 %, t. j. cca o 35 tis. € vyššia ako bol spracovaný  

rozpočet, ktorý bol spracovaný na najnižšie ceny. Verejné obstarávanie zatiaľ nie je ukončené. 

Poslanci mali výhrady k informovanosti o príprave výstavby telocvične  a k verejnému 

obstarávaniu. Po skončení verejného obstarávania zvolať mimoriadne obecné  zastupiteľstvo 

a informovať poslancov. 

Starosta dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Sociálna pomoc: 

 

Starosta obce pripomenul, že pre p. Magdalénu Červeňovú, u ktorej vznikol požiar rodinného 

domu a zhorelo všetko do tla, navrhol poskytnúť pomoc z obce podľa zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci na rekonštrukciu rodinného domu. Poslanci po krátkej rozprave sa uzniesli 

preplatiť preukázateľné výdavky max. do  výšky 3 500 €  na rekonštrukciu rodinného domu pri 

živelnej pohrome. Starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ Rôzne: 

 

ZŠ s MŠ Vitanová žiada o povolenie otvoriť triedy s nižším počtom žiakov ako stanovuje zákon 

č. 188/2015. Jedná sa o nasledovné triedy: 

7. ročník: počet žiakov 12 

8. ročník: počet žiakov 12 

9. ročník: počet žiakov 12 

Vzhľadom k tomu, že naša škola je plno organizovaná treba zachovať aj tieto triedy s nižším 

počtom žiakov. Starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté.  

ZŠ s MŠ Vitanová žiada o navýšenie rozpočtu na rok 2018 na originálne kompetencie o výške 

5 800,00 € z dôvodu rekonštrukcie školskej kuchyne, nakoľko sa zvýšili náklady oproti cenovej 
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kalkulácie, kde museli urobiť nevyhnutné práce. Ďalej nakúpili kuchynskú linku,  nový regál, 

antikorové pláty do okienka pre výdaj stravy, roletky do okienka a dlažbu do kuchyne.  Po 

krátkej rozprave   poslanci rozhodli navýšiť rozpočet  na originálne kompetencie  vo výške 

4 000,00 €. Starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0, zdržal  sa 0 poslancov. 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Poslanec Daniel Bôžek o l2.00 hod. opustil rokovaciu miestnosť. 

 

Poslanec Martin Ťapaj   predniesol, že na futbalovom ihrisku trávnik napadli chrústy, preto 

treba postriekať ihrisko proti škodcom. Informoval sa, že na takúto plochu treba zakúpiť postrek 

vo výške 600 €. Starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 

 

Starosta navrhol na vyradenie z evidencie majetku obce Tatru UDS 148, ktorá je plne odpísaná 

– zostatková cena je 0.  

 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ Návrh na uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Bod 7/ 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: Jozef Gerčák.......................................... 

 

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

 

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

 

 



UZNESENIE 

     z mimoriadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 2.septembra 2018 v zasadačke obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová: 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

     2. Informácie o priebehu verejného  obstarávania na stavbu Telocvičňa.  

 

         Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

 

 
        2.    Preplatenie preukázateľných výdavkov na rekonštrukciu rodinného domu po požiari  

               p. Magdaléne  Červeňovej č. 127  max. do výšky 3 500,00 €. 

Dušan Ondrík  

         starosta obce 

 

       3.   V ZŠ s MŠ Vitanová otvorenie tried s nižším počtom žiakov: 

 7. ročník: počet žiakov 12 

 8. ročník: počet žiakov 12 

 9. ročník: počet žiakov 12. 

 

         Dušan Ondrík 

         starosta obce 

     4.    Úprava rozpočtu obce a  ZŠ s MŠ na originálne kompetencie / 4 000 €/. 

 

         Dušan Ondrík 

         Starosta obce 

 

     5. Nákup postreku proti škodcom na futbalové  ihrisko vo výške 600 €. 

 

         Dušan Ondrík 

         Starosta obce 

 

     6.   Vyradiť Tatru UDS z evidencie majetku obce so zostatkovou cenou 0.  

 

         Dušan Ondrík 

         starosta obce 



 


