
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 10.05.2019 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

   Jaroslav Čakloš  

Jozef Gerčák  

Jozef Obrtáč 

Ing. Róbert Obrtáč 

Štefan Ondrík  

Štefan Paľa   

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák 

              

Ďalej boli prítomní: podľa prezenčnej listiny    

 

Overovatelia:  Štefan Ondrík 

   Jozef Obrtáč       

    

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Správa starostu obce 

 5. Memorandum prorodinnej samosprávy  

 6. Záverečný účet obce za r.2018 

            7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

            8. Úprava rozpočtu obce  

 9. Prejednanie žiadostí 

 10. Rôzne 

 11. Návrh na uznesenie 

 12. 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, 

nakoľko sú prítomní všetci poslanci.  Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Štefana 

Ondríka a Jozefa Obrtáča. Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku 

obecného úradu. Potom predložil návrh programu. Keďže nikto z poslancov nenavrhol 

doplnenie programu, starosta dal hlasovať za predložený program. 
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Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Ing. Róbert Obrtáč, 

Jozef Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  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 o činnosti obce od posledného zasadnutia: 

- Bežná údržba verejných priestranstiev a  miestnych komunikácii, oprava výtlkov 

asfaltovou drťou po miestnych komunikáciách. V apríli sa do upratovania našej obce 

zapojili aj žiaci základnej školy - sviatok Deň zeme. 

- Podali sme žiadosť o dotáciu na opravu obecného úradu na Ministerstvo financií. 

Taktiež sme žiadali Úrad vlády  o dotáciu na opravu šatní pre futbalistov. 

- V najbližších dňoch začne firma   pokračovať vo výstavbe chodníka na Lúhoch od p. 

Jaroslava Mlkvika po koniec obce. 

- V marci začala firma Stavebný podnik z Námestova  s výstavbou Telocvične pri ZŠ, 

platňu už máme  zabetónovanú. 

- Slovenský vodohospodársky podnik začal s reguláciou rieky Oravica od mosta 

v strede obce. 

- Plánujeme opraviť miestny rozhlas,  treba zakúpiť nové  prijímače  a reproduktory. 

 Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie za to, aby sa Správa starostu obce 

o činnosti zobrala na vedomie. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing. 

Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ Memorandum prorodinnej samosprávy: 

 

Starosta  informoval  poslancov,  že  obce  na  Orave  sa zapojili  k  Memorandu  prorodinnej 

samosprávy. Obec  prihlásením  sa   k tomuto memorandu bude podporovať rodinu vo svojej 

obci, bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny.  Rodina  bola, je  a  bude  

základnou  jednotkou  spoločnosti, štátu a obce. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za 

zapojenie obce Vitanová do iniciatívy memoranda prorodinnej samosprávy. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing. 

Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 
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Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ Záverečný účet obce:  

        7/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu: 

 

Starosta požiadal  pracovníčku obce Štefániu Lanďákovú, aby informovala prítomných 

o Záverečnom účte obce za rok 2018. Záverečný účet obce bol vyvesený na úradne tabuli a  na 

webovej stránke obce  dňa 25.04.2019 , to je zákonom stanovenej lehote.  Záverečný účet 

obsahuje hospodárenie obce a ZŠ s MŠ.  Hospodárenie  po vylúčení z prebytku  je vo výške 

69 273,93 €, ktorý  navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku konštatuje, že Záverečný účet obce za rok 2018 

je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona  NR SR č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie  Záverečného  účtu obce za rok 2018  s výrokom  celoročné hospodárenie obce 

sa schvaľuje bez výhrad.  

Starosta dal hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing. 

Róbert Obrtáč,   Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

   

Bod 8/ Úprava rozpočtu obce: 

 

Úprava rozpočtu obce RO č. 2 – príjem  dotácie zo ŠR a zostatok nevyčerpanej dotácie za 

r.2018 a RO č. 3  na opravu MR a šatní predniesla pracovníčka OcÚ. Starosta vyzval poslancov 

na hlasovanie za úpravu RO č. 2, aby sa zobralo na vedomie a za schválenie úpravy  RO č.3. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing.    

                       Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

   

Bod 9/  Prejednanie žiadostí: 

 

MŠ vo Vitanovej žiada o poskytnutie finančných prostriedkov  na organizovanie 6 ročníka 

okresnej súťaže Spieva celá rodina. Poslanci po krátkej rozprave sa uzniesli na preplatenie 

ozvučenia akcie a ceny súťažiacim  vo výške 230 €. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie 

za preplatenie akcie  Spieva celá rodina  vo výške 230,- €. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 
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Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing. 

                        Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

   

Asistenčný tím Orava Vitanová žiada o poskytnutie dotácie z obce na preteky terénnych 

automobilov a traktorov Vitanovský kerman vo výške 1 000,- €. Starosta dal hlasovať za 

poskytnutie príspevku vo výške 1 000,00 €. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing.  

                        Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

TJ žiada o finančný príspevok na rekonštrukciu šatňových priestorov, obloženie 

drevotrieskovou doskou, v ktorej budú zamontované lavičky a poličky s vešiakmi a výmena 

dverí v predpokladanej výške 5 300,00 €. Poslanci po krátkej rozprave hlasovali   nasledovne. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  Ing. 

                        Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

   

Maroš Pajdučák, Vitanová 394 a Mário Maťus, Vitanová 156 žiadajú o prenájom obecného 

pozemku  parc č. 693 a 684/2  v kat. území Vitanová o výmere 379 m2 na parkovanie vozidiel 

a skladovanie materiálu.  Starosta obce poznamenal, že tento pozemok plánujeme na výstavbu 

detského ihriska a tiež by nám pasovalo, keby sme pozemok par.č. 684/l, ktorého vlastníkom 

je Maroš Pajdučák vymenili za iný pozemok, aby sa nám obecný pozemok rozšíril. Na pozemku  

parc. č. 684/1, ktorého vlastníkom je Maroš Pajdučák mali byť postavené dva kontajneri 

a nakoniec je postavený veľký plechový sklad pri hlavnej ceste III.tr. , ktorý nie je 

zlegalizovaný.  Upozornil vlastníka pozemku aby si dal stavbu do poriadku.  

Zároveň pripomenul, že ak chce obec dať do prenájmu majetok vo vlastníctve obce musí 

vyhlásiť verejnú súťaž. 

 

 

Bod 10/ Rôzne: 

Bod 11/ Návrh na uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie predniesla pracovníčka obecného úradu a tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  za predložený návrh na uznesenie. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  

                        Ing.Róbert  Obrtáč, Štefan Ondrík, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 
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Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Bod 12/ Záver: 
 

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: Štefan Ondrík....................................... 

 

                       Jozef Obrtáč......................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 10. mája2019 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. Úpravu rozpočtu obce RO č. 2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za r. 2018. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

          

     B.2.  Zapojenie obce Vitanová do iniciatívy Memorandum prorodinnej samosprávy. 

           

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

B.4. Použitie prebytku hospodárenia obce za r. 2018 v sume 69  273,93 € na tvorbu 

rezervného fondu.   

        Dušan Ondrík, starosta obce 
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      B.5. Asistenčnému tímu Vitanová dotáciu z rozpočtu obce  vo výške 1 000,00 € na akciu  

             Vitanovský kerman. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.6. MŠ Vitanová na organizovanie 6. ročníka okresnej súťaže Spieva celá rodina  

preplatenie    nákladov vo výške 230,00 € .      

   

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

     B.7  TJ Vitanová finančný príspevok  vo výške 5 300,00 €. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

 

 

     B.8. Úpravu rozpočtu obce RO č. 3. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

          

 

      

 

 


