OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. októbra 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
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák

Neprítomný:

Štefan Paľa

Overovatelia:

Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa starostu o činnosti obce
4 Informácia o verejnom obstarávaní stavby „Telocvičňa“
5. Informácia o projekte Wifi
6. Schválenie inventarizačnej komisie
7. Schválenie príspevku pre dôchodcov
8. Schválenie Dodatku ku kúpnej zmluve na usporiadanie pozemku
9. Prejednanie žiadostí:
Obec Čimhová
OVP Orava, s.r.o. Trstená
10. Rôzne – Oravanet Trstená a Výzva z envirofondu
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Bod 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Ondrík. Privítal
všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslanca Štefana Paľu. Konštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní 8. poslanci, čím je rokovanie uznášaniaschopné. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Vladimíra Kulkovského a Jozefa Obrtáča. 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 do
navrhnutého programu, starosta dal hlasovať.

-2Hlasovanie: z 8 prítomných poslancov za hlasovalo 8 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta privítal pracovníkov Oravanetu z Trstenej p. Kovalčíka a p. Sviteka, ktorí predložili
osobne žiadosť na vydanie stanoviska k vybudovaniu zemnej optickej siete. V našej obci majú
177 klientov na internet. Pri výstavbe chodníkov by chceli zabudovať do zeme optické kábly
na vybudovanie optickej siete v obci. Starosta obce pripomenul, že na vydanie stavebného
povolenia treba doložiť vyjadrenie od Slovenského plynárenského podniku a od Oravskej
vodárenskej spoločnosti. Ak nebudú tieto vyjadrenia obec nebude súhlasiť s vybudovaním
optickej siete a práce zastaví. Starosta dal hlasovať za toto uznesenie.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 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.
Bod 3/ Správa starostu obce:
- Bežná údržba verejných priestranstiev – kosenie a čistenie rigolov.
- Navážanie zeminy a rovnanie terénu pri dome smútku.
- Osadzovanie šácht a výmena rúr na dažďovú vodu
- Umiestnenie informačných tabúľ na prevádzky a ubytovacie zariadenia v obci .
- Výmena batérii a údržba miestneho rozhlasu.
- Požiarna zbrojnica, na ktorú sme dostali dotáciu sme ukončili.
Poslanci správu starostu obce berú na vedomie.
Hlasovanie : za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4/ VO stavby telocvičňa:
Starosta informoval poslancov ohľadom vyhodnotenia verejného obstarávania na stavbe
Telocvičňa pri ZŠ. Uchádzač na 1. mieste bol vylúčený z verejného obstarávania dňa
10.10.2018, nakoľko v určenej lehote nepredložil požadované doklady. Ďalším postupom
verejného obstarávania by malo byť oslovenie uchádzača na 2 mieste v poradí, ak rozhodneme
o pokračovaní verejného obstarávania. Starosta obce pripomenul, že na telocvičňu sme dostali
dotáciu vo výške 150 tis. Eur, ktorá má byť postavená zo sendvičových panelov /moderného
materiálu/ a ktorú musíme použiť na kapitálové výdavky do 31.12.2019. Takúto športovú halu
má postavenú aj Gymnázium v Námestove, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny
kraj. Dotáciu na Telocvičňu naša obec žiadala už dlhšiu dobu a teraz, keď sme finančné
prostriedky získali by bolo nerozumné, keby sme ich museli vrátiť štátu. V oznámení
o poukázaní finančných prostriedkov je spomenuté, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov
nemôžeme žiadať o finančné prostriedky na uvedenú stavbu a určite by naša obec nedostala
dotáciu v budúcnosti a telocvičňu potrebujeme. Po krátkej rozprave sa poslanci uzniesli, aby sa
pokračovalo vo verejnom obstarávaní, oslovil a vyhodnotil sa uchádzač na 2. mieste v poradí.
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie: za 7 poslancov / Daniel Bôžek, Jozef Gerčák, Vladimír Kulkovský, Jozef Obrtáč,
Štefan Ondrík, Ing. Darina Tomajková, Martin Ťapaj/

-3proti 0 poslancov
zdržal sa l poslanec /Ján Vojtašák/
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5/ Projekt wifi:
Poslanci boli informovaní o možnosti podania projektovej žiadosti na Úrad vlády /kód výzvy
OPII-2018/7/1-DOP/ na vybudovanie bezplatných wifi zón v obciach s príspevkom 15 000 Eur
pri 5 % spoluúčasti obce t. j. 750 €. Obec plánuje vybudovať štyri wifi zóny: pri obecnom úrade,
ZŠ s MŠ, multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko. Cena projektu pre našu obec je vo výške
540,00 €. Starosta dal hlasovať za toto uznesenie:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6/ Inventarizačná komisia:
Starosta pripomenul, že ku koncu roka nám treba urobiť inventarizáciu majetku.Do
inventarizačnej komisie boli navrhnutí poslanci: Vladimír Kulkovský, Štefan Ondrík a Martin
Ťapaj.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7/ Príspevok pre dôchodcov:
Obec každý rok robí posedenie s dôchodcami a podaním malého občerstvenia. Posedenie
spríjemní folklórna skupina Gosťovská. V roku 2017 bola schválená poukážka na nákup tovaru
vo výške 15 €. Starosta navrhol zvýšiť na hodnotu 20 € a dal hlasovať.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté
Bod 8/ Dodatok k zmluve:
Starosta predniesol, že p. Jánovi Ťapajovi sme schvaľovali dňa 11.05.2016 predaj
neknihovaného pozemku v intraviláne parcelu č. 447/22, ostatná plocha vo výmere 90 m2,
podľa GP č.36433756-014/2011. Takto bolo definované v Kúpnej zmluve. Dodatkom č. 1 sa
ruší článok II. kúpnej zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:
Predávajúci predáva nehnuteľnosť kupujúcemu a to parcelu registra „C“ č. 447/22, trvalé
trávnaté porasty o výmere 90 m2. Jedná sa o zmenu kultúry z ostatnej plochy na trvalé
trávnaté porasty. Starosta dal hlasovať za zmenu kultúry a doplnenie do Dodatku č. 1.
Hlasovanie : za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9/ Prejednanie žiadostí:
Obec Čimhová žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre deti
s trvalým pobytom v našej obci pre 2 detí za obdobie 09/2018 -12/2018 vo výške 40,32 € a za

-4obdobie 01/2019-06/2019 vo výške 60,48 €. Starosta dal hlasovať za poskytnutie finančného
príspevku:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
OVP Orava, s.r.o. v Trstenej žiada o odstránenie stavby. Na časti lyžiarskej trate sú postavené
zábrany, drevené koly a tohto roku bolo vybudované oplotenie- drôtovým pletivom. Zábrany a
oplotenie bránia využívaniu zjazdových tratí, je ohrozená plynulá a bezpečná prevádzka
lyžiarskeho strediska a môže dôjsť k vážnemu zraneniu lyžiarov. Na oplotenie pozemku nie
je vydané stavebné povolenie a preto sa jedná o čiernu stavbu a taktiež je v rozpore aj
s ustanoveniami zákona 212/2002 Z. z. o Horskej službe. Po krátkej rozprave sa poslanci
uzniesli, aby sa žiadosť postúpila na stavebný úrad Ing. Pappovej. Starosta dal hlasovať za
postúpenie stavebnému úradu:
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10/ Rôzne:
Starosta obce informoval prítomných , že je možné podať žiadosti o dotáciu v rámci výzvy
z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci projektu Obstaranie multifunkčného vozidla
na čistenie a umývanie verejných plôch, oblasť Ochrana ovzdušia. Podmienkou pre
poskytnutie dotácie je spoluúčasť min. 5 % z vlastných prostriedkov čo činí 10 002 €. Druhú
žiadosť z uvedeného fondu môžeme podať na projekt Obstaranie prídavných zariadení na
spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov so spoluúčasťou min. 5 %, z celkových
nákladov projektu. Starosta dal hlasovať za toto uznesenie.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti o, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod 12/ 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 12. októbra 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
B/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Predloženie projektovej žiadosti o NFP na projekt Wifi pre Teba v rámci výzvy Úradu
vlády so spolufinancovaním projektu vo výške 5%, t. j. 750,00 € z celkových
oprávnených výdavkov.
Dušan Ondrík, starosta
3. Na inventarizáciu majetku obce inventarizačnú komisiu v zložení poslancov Štefana
Ondríka, Vladimíra Kulkovského a Martina Ťapaju.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. P. Jánovi Ťapajovi, Vitanová 414 Dodatok č. 1 k predaju neknihovaného pozemku
/schválený dňa 11.5.2016/ v intraviláne parcelu č. 447/22, ktorá bola vytvorená
GP č. 36433756- 014/2011, trvalé trávnaté porasty /nie ostatná plocha/ o výmere 90 m2.
.
Dušan Ondrík, starosta obce
5. Obci Čimhová poskytnutie dotácie pre 2 deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú krúžky v ZŠ s MŠ v Čimhovej za obdobie 09-12/2018 vo výške 40,32 €.
Dušan Ondrík, starosta obce
6. Úpravu rozpočtu obce.
Dušan Ondrík, starosta obce

7. Žiadosť OVP Orava, s.r.o. Trstená o odstránenie stavby – oplotenia, drevených kolov a
zábran postúpiť pracovníčke na stavebný úrad v Trstenej, ktorá spracováva stavebnú
agendu.
Dušan Ondrík, starosta obce
8. Na zákazke Telocvičňa pri ZŠ Vitanová pokračovať vo verejnom obstarávaní
a vyhodnotení uchádzača na 2 mieste.
Dušan Ondrík, starosta obce
9. Predloženie žiadosti v rámci výzvy z Environmentálneho fondu na dotáciu pre rok
2019 na: - projekt Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných
plôch, oblasť – Ochrana ovzdušia so spolufinancovaním projektu min. vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov, čo činí 10 002 €.
-projekt Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného
odpadu , oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva so spoluúčasťou
5 % z celkových nákladov projektu.
Dušan Ondrík, starosta
10. Posedenie s dôchodcami, podaním občerstvenia a poukážky v hodnote 20 € na nákup
tovaru v predajniach potravín pre dôchodcov nad 62 rokov.
Dušan Ondrík, starosta obce
C/ SPLNOMOCŇUJE:
1. Starostu obce podpísaním Dodatku č. 1 podľa uznesenia B-4.
Dušan Ondrík, starosta obce
D/ SÚHLASÍ:
1. Firme Oravanet v Trstenej zaslať súhlasné stanovisko k vybudovaniu zemnej optickej
siete za podmienky doložiť vyjadrenie od SPP a OVS.
Dušan Ondrík, starosta obce

