
 

 

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 13.12.2019 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 Paľa   

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák 

 

Neprítomní poslanci: Jozef Gerčák 

     Štefan Ondrík 

                

Overovatelia:  Štefan Paľa 

   Ján Vojtašák 

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Správa starostu obce 

 5. Rozpočet obce na roky 2020 – 2022 

  6. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 7. VZN č. 3/2019  o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady  na dieťa  

                v MŠ, ŠKD a ŠJ. 

 8. Prerokovanie žiadostí: 

      ZŠ s MŠ vo Vitanovej 

        ZZP Vitanová 

      TJ Vitanová       

 9. Rôzne: Správa audítora 

       Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

       Vyradenie osobného automobilu Ford tranzit 

 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.  Za overovateľov zápisnice  určil poslancov 
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Štefana Paľu a Jána Vojtašáka. 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. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,    

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. 

- Náter brány v dolnom cintoríne. 

- Čistenie rigolov v obci. 

- Oprava stĺpov VO po realizácii koryta rieky Oravica. 

- Čistenie kanalizácie v ZŠ. 

- Odvoz zeminy pri oprave mosta. 

- Výstavba Telocvične pokračuje podľa harmonogramu prác.  

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

vedomie. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Obrtáč,  Ing. Róbert Obrtáč,  

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ Rozpočet obce: 

 

Návrh Rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 predniesla Lanďáková a uviedla, že návrh bol 

zverejnený na webovej stránke obce  a na úradnej tabuli dňa 27.11.2019. Do dnešného dňa 

neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Rozpočet obce na rok 2020 je vyrovnaný. 

Kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 -2022, v ktorom 

odporúča  návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 

zobrať na vedomie. 

Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie za schválenie rozpočtu obce na rok 2020 bez 

programovej štruktúry. 
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Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert  Obrtáč,  

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

      

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Rozpočet obce na roky 2021 a 2022 poslanci berú na vedomie. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert  Obrtáč,  

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

      

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ VZN č. 2/2019: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bol vyvesený na webovej stránke obce a úradnej tabuli dňa 

27.11.2019 zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

Technické služby Ružomberok  informovali o naplnení kapacity skládky odpadu v Partizánskej 

Lupči   s predpokladom v marci 2020, čo sa odrazí na zvýšení ceny spojenej s nakladaním 

odpadu. Tým je potrebné zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Aby 

neboli veľké rozdiely  medzi obcami na zasadnutí ZMOS Orava sa dohodli na sume od 14 € do 

16 € na obyvateľa . V našej obci sme navrhli odber 4 ks žetónov a  cena   za 1  žetón 3,50 €. 

Poplatok pre poplatníka za kalendárny rok je 14,00 €. Po krátkej rozprave starosta dal hlasovať 

za VZN č. 2/2019. 

 
Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert  Obrtáč,  

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Bod 7/ VZN č. 3/2019: 

 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení výšky dotácie na osobné 

a prevádzkové náklady na dieťa v MŠ, ĎKD a ŠJ bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

Starosta obce dal hlasovať za VZN č. 3/2019: 
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Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert  Obrtáč,  

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 8/ Prerokovanie žiadostí: 

 

ZŠ s MŠ žiada finančný príspevok na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice vo výške 

200,00 €. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za zakúpenie kníh. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert  Obrtáč,  

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov      

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Zväz zdravotne postihnutých vo Vitanovej žiada o dotáciu z obce na rok 2020 vo výške 400,00 

€. Starosta obce pripomenul, že dotácia vo výške 300,00 € bola navrhnutá a schválená 

v rozpočte obce na rok 2020. 

 

TJ Vitanová žiada o dotáciu z obce na rok 2020 vo výške 4 000,00 €. Starosta obce pripomenul, 

že dotácia vo výške 4 000,00 € bola navrhnutá a schválená v rozpočte na rok 2020. 

 

 

ZŠ s MŠ vo Vitanovej žiada o finančné prostriedky pre MŠ na zakúpenie interaktívnej tabule 

pre predškolákov, nakoľko doterajšia už dosluhuje a za denného svetla už takmer  nevidno na 

obrazovku. V ponuke sú už tabule  bez dataprojektoru , bez pripojenia na počítač a bez  

upevnenia  na stenu, ktoré sa môžu presúvať. Cena takejto tabule sa pohybuje vo výške  cca 

3 500,00 €.  Poslanci po krátkej rozprave sa dohodli, aby sa zabezpečenie interaktívnej  tabule  

pre deti do MŠ prerokovalo aj s riaditeľom školy. 

  

Bod 9/ Rôzne: 

 

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

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

Správa z auditu zobrala na vedomie. 

 

Zo 7  prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,   

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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. ZŠ s MŠ žiada o úpravu rozpočtu  prenesené kompetencie  – presun rozpočtových 

prostriedkov  podľa priloženej žiadostí: 

- pol. 610 mzdy:      - 17 850,00 €   

- pol. 620 odvody:       -7 150,00 € 

- pol. 630 služby:   + 25 000,00 € 

 

Úprava rozpočtu obce originálne kompetencie podľa priloženej žiadostí: 

- pol. 610 mzdy:    + 1 500,00 € 

- pol. 620 odvody:     +   500,00 € 

- pol. 630 služby:     - 2 000,00 € 

Úprava rozpočtu o obce a ZŠ s MŠ  k 31.12.2019 presun rozpočtových prostriedkov podľa 

skutočného plnenia.  

 

Starosta obce dal  hlasovať za schválenie  úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2019: 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,   

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/. 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

.Starosta predniesol návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Ford TRANZIT, EČ: 

TS835AL, rok výroby 1989 z majetku obce aj z evidencie vozidiel na  spracovanie starých 

vozidiel Mariánovi Ondríkovi, Liesek 730.  Starosta dal hlasovať za vyradenie  vozidla Ford. 

      

Zo prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč,   

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Ján Vojtašák pripomenul, že treba žiadať firmu Geomal Trstená, aby informovala 

o stave a ďalšom postupe  pozemkových úprav v lokalite Tlúm a Nad Borky, ktorá by bola 

vyvesená na webovej stránke obce. 

  

Bod 10/ Návrh na uznesenie: 

 

Návrh   na   uznesenie   predniesla  zapisovateľka  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 Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 11/ 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 Paľa......................................... 

 

                       Ján Vojtašák ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
     z riadneho zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 13.12. 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. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2018. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.4. Rozpočet obce na roky 2021 a 2022. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

          

     B.2.  Rozpočet obce na r. 2020 bez programovej štruktúry. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 



 

 

B.4. VZN č. 3/2019 o určení  výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa 

v MŠ, ŠKD a ŠJ. 

               

        Dušan Ondrík, starosta obce 

       

      B.5. ZŠ s MŠ Vitanová nákup kníh do školskej knižnice vo výške 200,00 €. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.6. Úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ presunom  rozpočtových prostriedkov  podľa    

              skutočného plnenia  k 31.12.2019 a presunom rozpočtových prostriedkov v ZŠ s MŠ:  

              -      prenesené kompetencie:  

                     z pol. 610 a 620:   -25 000,00 € 

                     na  pol. 630:         +25 000,00 €  

-  originálne kompetencie: 

 z pol. 610 a 620:     +2 000,00 € 

 na pol.630:              -2 000,00 € 

        

        Dušan Ondrík, starosta obce       

 

 

     B.7  Odmenu kontrolórovi obce vo výške 30 %  za obdobie od 01-12/2019.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

 

      B.8. Vyradenie osobného automobilu Ford Tranzit z majetku obce a evidencie. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ POVERUJE: 

 

     C.1 Starostu obce zabezpečením interaktívnej tabule pre detí v MŠ Vitanová po vzájomnej 

           dohode s riaditeľom školy. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

D/ UKLADÁ: 

 

     D.1. Starostovi obce vyžiadať správu od firmy Geomal Trstená o postupe a stave 

pozemkových    

             úprav v lokalite Tlúm a Nad Borky. 

   

  Termín: do 15.01.2020    Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     D.2. Starostovi obce zabezpečiť nákup mantinelov na hokejové ihrisko. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 



 

 

         

 

 


