OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.novembra 2018 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Dušan Ondrík, starosta obce
Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce

Prítomní poslanci:
Jozef Gerčák
Vladimír Kulkovský
Jozef Obrtáč
Štefan Paľa
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák
Neprítomní:

Daniel Bôžek
Štefan Ondrík
Ing. Darina Tomajková

Overovatelia:

Štefan Paľa
Ján Vojtašák

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa starostu obce
4 Verejné obstarávanie stavby „Telocvičňa“
5. Rôzne – Mesto Trstená
Správa audítora
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
Bod 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Ondrík. Privítal
všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Daniela Bôžeka, Štefana Ondríka a Ing.
Darinu Tomajkovú. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6. poslanci, 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 do navrhnutého programu, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov za hlasovalo 6 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
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Kontrolu plnenia uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené
alebo sa priebežne plnia.
Bod 3/ Správa starostu obce za volebné obdobie 2014-2018:
- Asfaltovanie miestnej komunikácie „Pod Uboč.“
- Výstavba multifunkčného ihriska.
- Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu- urbárska miestnosť ,
kozmetický salón, kadernícky salón, miestnosť pre súbor Skorušina, poštové stredisko
a sociálne zariadenie.
- Rekonštrukcia kultúrneho domu- sála, kuchyňa, chodba a sociálne zariadenie.
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, posilovne, volebnej miestnosti.
- Výstavba chodníka pri ZŠ.
- Výstavba chodníka k multifunkčnému ihrisku.
- Rekonštrukcia detského ihriska a okolia MŠ.
- Rekonštrukcia kuchyne, šatní, sociálnych zariadení a miestnosti pre kuchárky
v budove materskej školy.
- Úprava futbalového ihriska-rekonštrukcia šatní, elektrická prípojka, vodovodná
prípojka, vybudovanie sociálnych zariadení, prístavba, výmena strešnej krytiny,
záchytných sietí, výmena oplotenia a vyčistenie priestoru za ihriskom.
- Hokejové ihrisko - predĺženie ihriska, pokládka obrubníkov, vyrovnanie terénu
štrkovým materiálom a osvetlenie ihriska.
- Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok – kríž pri s.č. 110, kríž pri s.č. 9, kríž v hornom
a dolnom cintoríne.
- Generálna oprava hasičského auta TATRA 815 CAS.
- Povodňový vozík.
- Podanie žiadostí na hasičské auto IVECO.
- Kamerový systém v obci – futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko a okolie obecného
úradu.
- Asfaltovanie miestnej komunikácie a chodníkov v strede obce.
- Nákup traktora ZETOR 9540, traktorbágra CATERRPILAR 428D a sypača na
posýpanie miestnych komunikácií.
- Pozemkové úpravy na výstavbu rodinných domov v lokalite Tlum a Nadborky –
uzatvorenie zmluvy s firmou Geomal v Trstenej.
- Podanie žiadosti na dotáciu z envirofondu na nákup multifunkčného vozidla
s výmennými nadstavbami – zametacia kefa, mulčovač.
- Podanie žiadosti cez ZMOHO na kompostéry pre domácnosti. Žiadosť bola schválena
a dodanie kompostérov prebehne v najbližšej dobe.
- Výstavba chodníkov pri hlavnej ceste od p. Pavelkovej s.č. 11 po p. Antona Paľu, s.č.
53. Pokračuje sa od obchodu Bartoš po p. Pšitekovú a od p. Jaroslava Mlkvika po
Hotel Gobor.
- Ukončené verejné obstarávanie a príprava na výstavbu Telocvičňe, na ktorú sme
dostali dotáciu 150 tis. Eur, ktorú musíme prestavať a vyúčtovať do konca roka 2019.
- Prebiehajúca rekonštrukcia troch mostov smerom do Oravíc.
Poslanci správu starostu obce berú na vedomie.
Hlasovanie : za 6 poslancov
proti 0
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4/ VO stavby telocvičňa:
Starosta informoval poslancov ohľadom ukončenia
verejného obstarávania na stavbu
Telocvičňa pri ZŠ. Uchádzač v poradí 2. Stavebný podnik, s.r.o. ul. Miestneho priemyslu 561,
029 01 Námestovo, ktorý predložil cenovú ponuku vo výške 429 222,64 Eur splnil všetky
podmienky a obec môže pristúpiť k podpisu zmluvy. Pred podpisom zmluvy musí zložiť na
účet obce finančné prostriedky /výkonovú zábezpeku/ vo výške 5 % z celkovej sumy. Starosta
obce pripomenul, že na účtoch obce k 30.09.2018 máme cca 640 tis Eur.
Poslanec Ján Vojtašák povedal, že za týždeň budú komunálne voľby, nech to prejedná nové
obecné zastupiteľstvo.
Poslanci informáciu o ukončení verejného obstarávania berú na vedomie.
Hlasovanie: za 6 poslancov
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5/ Rôzne:
Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom
v našej obci vo výške 191,10 eur za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018, ktoré navštevujú
záujmové krúžky vedené Centrom voľného času. Starosta dal hlasovať za poskytnutie dotácie.
Hlasovanie: za 6 poslancov
proti 0
zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov o Správe nezávislej audítorky Ing. Emílie
Franekovej z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a konštatuje, že
informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou
závierkou za daný rok podľa zákona o účtovníctve. Poslanci správu z auditu berú na vedomie.
Hlasovanie: za 6 poslancov
proti 0 poslancov
zdržal sa 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka a tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania
starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a za spoluprácu počas celého volebného
obdobia 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 3. novembra 2018 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu obce za obdobie 2014-2018.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Kontrolu plnenia uznesenia.
Dušan Ondrík, starosta obce
3. Vyhodnotenie verejného obstarávania na stavbu Telocvičňa pri ZŠ.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za r.2017.
Dušan Ondrík, starosta obce

B/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Mestu Trstená poskytnutie dotácie pre 21deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú záujmové krúžky vedené Centrom voľného času za obdobie od 01.10.2018 do
31.12.2018 vo výške 191,10 €.
Dušan Ondrík, starosta obce
C/ SPLNOMOCŇUJE:
1. Starostu obce podpísaním Zmluvy podľa uznesenia B-2.
Dušan Ondrík, starosta obce

