
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 11.10.2019 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 

                

Overovatelia:  Jozef Obrtáč 

   Martin Ťapaj 

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Správa starostu obce 

 5. Schválenie príspevku pre dôchodcov  

 6. Prejednanie žiadostí: 

      Farnosť Vitanová – ozvučenie Pohrebného domu 

        Štefan Pajung – kúpa obecného pozemku 

      Eliška  Kulkovská – prenájom priestorov 

      Obec Čimhová – záujmová činnosť pre detí 

 7. Rôzne: Správa audítora 

       Úprava rozpočtu obce 

 8. Návrh na uznesenie 

 9. 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 9.  Za overovateľov zápisnice  určil poslancov 

Jozefa  Obrtáča a Martina Ťapaja. Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku 

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

pripomienky a  zmeny starosta dal hlasovať za predložený program. 
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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 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, kosenie trávy v cintorínoch, pri Dome smútku 

a v strede obce a čistenie rigolov. 

- Vyrobenie nových kompostovísk a ich osadenie na hornom cintoríne a futbalovom 

ihrisku. 

- Oprava priestorov pre kuchyňu v ZŠ s MŠ – nová elektroinštalácia, omietky , 

sadrokartóny, voda, kúrenie, položenie dlažby,  výmena nových dverí a ich osadenie. 

- V telocvični je urobená voda, elektrika, odpady potery , zakladajú okná. 

- Na výstavbu koryta rieky Oravica sa konal kontrolný deň , práce pokračujú podľa 

plánu. 

- Na Slovenský futbalový zväz  do Bratislavy bola podaná žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na  oteplenie šatní na ihrisku. 

- Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. 

 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/ Príspevok pre dôchodcov: 

 

Obec pravidelne na konci roka robí posedenie s dôchodcami a podaním malého  občerstvenia. 

Posedenie spríjemní folklórna skupina Gosťovská. Starosta navrhol poukážku na nákup 

tovaru v predajniach potravín vo výške 20,00 € pre dôchodcov, ktorí  dovŕšia vek 62 rokov 

k 31.12 a  vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

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 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ Prejednanie žiadostí: 

 

. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vitanová žiada o realizáciu nového ozvučenia Pohrebného 

domu, nakoľko Pohrebný dom patrí do majetku obce a súčasné ozvučenie píska a ma  zlý 

signál. Poslanci súhlasili s realizáciou ozvučenia  Pohrebného domu  na základe predloženého 

a vyhodnoteného verejného obstarávania. Starosta dal hlasovať:  

 

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. 

 

. Pán Štefan Pajung, bytom Vitanová 185 žiada o kúpu obecného pozemku, časť par. č. 

7056/16 o výmere 82 m2, ktorá bola  vytvorená GP č. 111/2019  zo dňa 14.08.2019. Uvedená 

parcela tvorí súčasť vstupu do rodinného domu a časť záhrady kde má menovaný vysadené 

dreviny. Po krátkej rozprave starosta dal hlasovať za predaj pozemku: 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 0 poslancov  

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

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

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

. Eliška Kulkovská, Vitanová 134 žiada o prenájom priestorov  na zriadenie kaderníctva 

v budove obecného úradu. Starosta navrhol mesačný nájom vo výške 60,00 € a nájomnú 

zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú  s výpovednou lehotou 3 mesiace z obidvoch strán. Starosta 

vyzval poslancov na hlasovanie za prenájom kaderníctva:  

 

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. 

 

. Obec Čimhová žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre deti 

s trvalým pobytom v našej obci za obdobie od 09/2019-12/2019 vo výške 60,48 € a 01/2020-

06/2020 vo výške 90,72 € pre 3 detí, ktoré navštevujú krúžky v ZŠ s MŠ  Čimhová. 

Starosta obce vyzval poslancov na  hlasovanie za poskytnutie príspevku: 

 
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. 

 

. Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti z našej obce  za 

obdobie 10/2019-12/2019 vo výške 245,70 €, ktoré navštevujú záujmové útvary vedené 

Centrom voľného času v Trstenej. 

Starosta  obce vyzval poslancov na hlasovanie za poskytnutie dotácie: 

  

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 7/ Rôzne: 

 

. Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018 predniesla pracovníčka úradu.  Na základe 

overenia dodržiavania povinnosti, obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. Správa tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie za to, 

aby sa Správa z auditu 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. 

 

. Poslanci boli informovaní  o úprave rozpočtu obce RO č. 6 - príjem dotácii zo ŠR. Starosta 

obce dal  hlasovať za úpravu rozpočtu obce, aby sa zobralo 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. 

 

. Starosta obce predniesol, že Poľnohospodárska platobná agentúra zastúpená MAS Orava, o.z. 

vyhlásila výzvu na predloženie žiadosti  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

z Programu rozvoja vidieka SR  na Rekonštrukciu objektu v obci pre spolkovú činnosť.  

Plánujeme rekonštrukciu podkrovia obecného úradu. Financovanie z projektu je 80 % a min. 20 

% je z vlastných finančných prostriedkov. Starosta dal hlasovať za predloženie  
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žiadosti a spolufinancovanie vo výške 20 % na Rekonštrukciu objektu v obci pre spolkovú 

činnosť. 

 

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. 

 

. Starosta obce informoval poslancov, že nám z OR PZ v Dolnom Kubíne zaistil pracovný stroj 

Catepilar 428D, pretože vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Stroj  sme zakúpili 

v roku 2016 od Slavomíra Ťapaja – PALMAR, Vitanová 384 za sumu 15 000,- €. Kúpa 

prebehla až po výberovom konaní, ktoré prebehlo v súlade so zákonom. Stroj bol zakúpený až 

po  vykonaní kontroly originality, ktorú vykonal predávajúci.  Kriminálna polícia má na 

vyjadrenie 90 dní. 

 

Poslanec Daniel Bôžek pripomenul, že treba požiadať Správu ciest Žilinského  samosprávneho  

kraja  o vodorovné značenie na dolnej križovatke ceste III/2311.   

       

Bod 8/ 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/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Bod 9/ 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: Jozef Obrtáč....................................... 

 

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

 

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



OBEC  VITANOVÁ 

 

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 11.10. 2019 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. 6. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.4. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 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.  Posedenie s dôchodcami, podaním občerstvenia a poukážky na nákup tovaru 

v predajniach potravín vo výške 20,00 € pre dôchodcov, ktorí dovŕšia vek 62 rokov 

k 31.12.2019. 

           

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Eliške Kulkovskej prenájom priestorov na zriadenie kaderníctva na prízemí v budove 

OcÚ. Výška nájmu 60 € na 1 mesiac. Zmluvu o nájme uzavrieť na dobu neurčitú s  výpovednou  

lehotou 3 mesiace z obidvoch zmluvných strán.  

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 
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      B.4. Obci  Čimhová   poskytnutie   finančného   príspevku   na  záujmovú   činnosť   

v   období  09-12/2019 vo výške 60,48 € a 01-06/2020 vo výške 90,72  € pre detí  s  trvalým 

pobytom v našej obci 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       

 

      B.5. Mestu  Trstená  poskytnutie  finančných  prostriedkov na  záujmovú  činnosť  v  období  

01.10.2019 do 31.12.2019 vo výške 245,70 € pre 27 detí s trvalým pobytom v našej obci. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.6. Zabezpečiť realizáciu ozvučenia do Pohrebného domu.    

    

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

     B.7  Podanie žiadosti na základe výzvy z MAS Orava o nenávratný finančný príspevok na  

             projekt „Rekonštrukcia objektu pre spolkovú činnosť“ a súhlasí s výškou spoluúčasti   

20% z vlastných finančných prostriedkov. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

     C.1 Starostu obce podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa bodu B.3. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

D/ NESCHVAĽUJE: 

 

     D.1. Predaj obecného pozemku parc. č. 7056/16 o výmere 82 m2, ktorý bol vytvorený GP 

č. 111/2019 zo dňa 14.08.2019 pre p. Štefana Pajunga, bytom Vitanová 185. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

         

 


