OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného 15.02.2019 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

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

Prítomní poslanci:

Daniel Bôžek
Jaroslav Čakloš
Jozef Obrtáč
Ing. Róbert Obrtáč
Štefan Ondrík
Martin Ťapaj
Ján Vojtašák

Neprítomní poslanci: Jozef Gerčák /PN/
Štefan Paľa /PN/
Overovatelia:

Daniel Bôžek
Ing. Róbert Obrtáč

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Správa starostu obce
5. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018
6. Akcia „Furmanský deň“
7. Prejednanie nákupu 9 miestneho auta
8. Prejednanie žiadostí
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver.
Bod 1/ Otvorenie:
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Ondrík a
privítal všetkých prítomných.. Starosta obce konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné,
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7. Zároveň ospravedlnil poslancov Jozefa
Gerčáka a Štefana Paľu, z dôvodu práceneschopnosti Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Daniela Bôžeka a Ing. Róberta Obrtáča. Písaním zápisnice poveril Štefániu
Lanďákovú, pracovníčku obecného úradu. Potom predložil návrh programu, keďže nikto
z poslancov nenavrhol doplnenie programu, starosta dal hlasovať.
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Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Ing. Róbert Obrtáč, Jozef Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesenia:
Kontrolu plnenia uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že všetky body uznesenia
z minulého zastupiteľstva sú splnené.
Bod 4/ Správa starostu obce:
Starosta obce informoval poslancov:
- Výstavba chodníka popri hlavnej ceste je urobená z dolného konca od rázcestia po p.
Antona Paľu č.53 a od č. 121 p. Bartošovej po p. Pšitekovú č. 182. Na jar budeme
pokračovať vo výstavbe na Lúhoch od p. Jaroslava Mlkvíka po koniec obce.
- Na Mestskom úrade sa uskutočnilo výberové konanie na pracovníčku stavebného
úradu. Z dvoch prihlásených kandidátov bola úspešná Ing. Novarová, ktorá pracovala
na Správe katastra v Tvrdošíne, ako vedúca. Okrem iných obcí bude mať aj našu
obec.
- Odhŕňanie snehu po miestnych komunikáciách a chodníkoch. Bola vyhlásená
mimoriadna situácia v obci – snehová kalamita v dňoch 16. a 17. januára 2019, kde
nám pomáhali pri vývoze a odpratávaní snehu nielen naši pracovníci so strojami, ale aj
niektorí podnikatelia z obce so svojou technikou.
- Dňa 30.01. bola podaná žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO pre potreby
dobrovoľného hasičského zboru v obci. Taktiež ideme podať žiadosť o dotáciu na
opravu obecného úradu na Ministerstvo financií a na Úrad vlády na opravu šatní pre
TJ a vybavenie posilovne. Starosta dal hlasovať.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo.
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5/ Plnenie rozpočtu obce:
Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce za rok 2018. Plnenie tvorí prílohu zápisnice
a bolo schválené prítomnými poslancami bez pripomienok a výhrad.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo.
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
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Starosta obce pripomenul, že na 23.02.2019 pripravujeme akciu furmanský deň už 10. ročník.
Začne sprievodom o 9.00 hod. od obecného úradu so skupinou Gosťovská a heligonkármi .
Pozvaní sú hostia: p. Jurinová, predsedníčka ŽSK, p. Janckulík, poslanec NR, wojt
z Raciechowic a wojt z Tokárne. Prihlásených je veľa stánkov s občerstvením, suvenírmi,
cukrovou vatou atď. Podávať sa bude guláš ako aj v predchádzajúcich rokoch. Starosta pozval
všetkých poslancov na akciu a vyzval k hlasovaniu za toto uznesenie.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo.
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7/ Nákup 9 miestneho auta:
Starosta informoval o kúpe 9 miestneho auta, keďže sa to v minulom roku nepodarilo. Na
nákup auta poslanci vyčlenili sumu do výšky 12.200,- €. Zároveň treba upraviť rozpočet
obce. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za predložený návrh.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo.
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8: Prejednanie žiadostí:
Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti z našej obce
v celkovej výške 318,50 € za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 pre 21 detí, ktoré
navštevujú záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej. Starosta vyzval
poslancov za tento predložený návrh.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo.
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Folklórna skupina Gosťovská vo Vitanovej žiada o poskytnutie dotácie z obce na akcie
poriadané počas roka 2019 vo výške 1500 €. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za
predložený návrh.
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Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9/ Rôzne:
V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce a predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok
2018. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice a bola schválená bez pripomienok.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo:
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Štefan Ondrík sa opýtal, ako je to s výstavbou Telocvične. Starosta povedal, že
verejného obstarávania vyhrala firma Stavebný podnik z Námestova, o čom poslanci boli
informovaní na predchádzajúcom zasadnutí. Zmluva o dielo s uvedenou firmou bola
podpísaná 17.12.2018. Firma bola pozrieť stavenisko, pripravuje konštrukciu a podľa počasia
začne s prácami.
Poslanec Jozef Obrtáč sa informoval o jednoduchých pozemkových úpravách. Po krátkej
rozprave sa poslanci uzniesli, že treba zvolať valné zhromaždenie spojené s Urbárskou
schôdzou, pozvať pracovníka z Geomalu z Trstenej, ktorý vykonáva projekt na jednoduché
pozemkové úpravy a pracovníka z Okresného úradu, odbor pozemkový z Námestova, aby
informovali obyvateľov obce o postupe pozemkových úpravách v lokalite Tlúm a Nad
Borky.
Bod 10/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie.
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo:
Za:
7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing.Róbert Obrtáč,
Štefan Ondrík, Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/
Zdržal sa:
0 poslancov
Proti:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
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Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania
starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Dušan Ondrík
starosta obce
Overovatelia: Daniel Bôžek

.......................................

Ing. Róbert Obrtáč .....................................
Zapísala: Štefánia Lanďáková

...................................

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 15.februára2019 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová
A/ BERIE NA VEDOMIE:
A.1. Správu starostu obce.
Dušan Ondrík, starosta obce
A.2. Kontrolu plnenia uznesenia.
Dušan Ondrík, starosta obce
A.3. Akciu „Furmanský deň“ na 23.02.2019
Dušan Ondrík, starosta obce
A.4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.
Dušan Ondrík, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová
B/ SCHVAĽUJE:
B.1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
B.2. Plnenie rozpočtu obce ta rok 2018 bez výhrad.
Dušan Ondrík, starosta obce
B.3. Nákup 9 miestneho auta vo výške 12 200,00 €
Dušan Ondrík, starosta obce
B.4. Poskytnutie dotácie Mestu Trstená pre 21 detí s trvalým pobytom v našej obci, ktoré
navštevujú krúžky v Centre voľného času v Trstenej za obdobie od 01.01.2019 do
31.05.2019 vo výške 318,50 €.

Dušan Ondrík, starosta obce
-2B.5. Poskytnutie dotácie z obce folklórnemu súboru Skorušina vo Vitanovej na rok 2019
vo
výške 1 500,00 €
Dušan Ondrík, starosta obce
B.6. Úpravu rozpočtu obce RO č.1:
Príjmy – BP
111003: 13 700,00 €
Výdavky – BV 0820 642001: 1 500,00 €
KV 0111 714001: 12 200,00 €
Dušan Ondrík, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová
C/ SPLNOMOCŇUJE:
C.1. Starostu obce podpísaním Zmluvy podľa uznesenia B.4.
Dušan Ondrík, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová
D/ UKLADÁ:
D.1. Starostovi obce zvolať valné zhromaždenie spojené s Urbárskou schôdzou, pozvať
pracovníka Geomalu z Trstenej, ktorý vykonáva projekt na JPÚ a pracovníka z Okresného
úradu, odbor pozemkový z Námestova, aby informovali obyvateľov obce o postupe
jednoduchých pozemkových úpravách v lokalite Tlúm a Nad Borky.
Dušan Ondrík, starosta obce

