
 

 

O B E C   V I T A N O V Á 
       

   Z Á P I S N I C A 
                    zo   zasadnutia   

 

       obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.04.2020 v sále kultúrneho domu o 18.00 hod. 

 

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:  Daniel Bôžek 

   Štefan Ondrík 

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

 5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2019 

 6. Záverečný účet obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra obce  

                k záverečnému účtu 

           7. Rôzne – Úprava rozpočtu obce RO č. 3 

     - Pozemkové úpravy 

 8. Záver 

 

Bod 1/ Otvorenie: 

        2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

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 

Daniela Bôžeka a Štefana Ondríka. Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, 

pracovníčku obecného úradu. Potom predložil návrh programu a vyzval poslancov  na 

doplnenie  alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nenavrhol doplnenie ani zmenu 

programu, tak  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 body uznesenia sú 

splnené, resp . sa priebežne plnia. 

 

Bod 4/ Správa o činnosti obce: 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti obce od posledného zasadnutia: 

- Bežná údržba verejných priestranstiev, zbieranie odpadkov popri hlavnej ceste 

smerom na Hladovku a Oravice 

- Dezinfekcia zástaviek, lavičiek, domu smútku a pod. 

- Poskytnutie rúšok dôchodcom  

- Pripravovali sme  hasičské autá tatru a  liazku na STK. Dostali sme lehotu 2 mesiace 

na odstránenie závad. 

- Vyučovanie na Základnej a materskej škole je prerušené. Školský klub a školská 

jedáleň je zavretá. Vyučovanie žiakov ZŠ  prebieha na diaľku prostredníctvom 

rôznych internetových aplikácií.  

- Od apríla je MŠ, ŠKD a ŠJ originálne kompetencie platené  na 80 %. 

- V ŠJ boli prevedené nátery soklov vlastnými zamestnancami 

- V ŠJ boli vyradené potraviny, ktorým končila doba spotreby  

- Zamestnanci ZŠ a MŠ si upratovali priestory, rozhŕňali zeminu na školskom dvore 

- Zmluva o financovaní a realizácii športového projektu na šatne bola podpísaná so 

Slovenským futbalovým zväzom. Treba začať s verejným obstarávaním.  

- Podpísaná zmluva bola aj s gminou Dobczyce - PL na realizáciu mikroprojektu 

Svätosť a každodenný život v poľsko-slovenskom  pohraničí na rekonštrukciu krížov. 

Príprava na verejné obstarávanie. 

- Ohľadom zobratého pracovného stroja Caterpillar 428 D zatiaľ nemáme písomné 

stanovisko, je to v štádiu vyšetrovania.  

  

Bod 5/ Plnenie rozpočtu za rok 2019 

 

Správu o plnení rozpočtu obce predniesla pracovníčka OcÚ Lanďáková a tvorí prílohu 

zápisnice. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky, tak starosta dal hlasovať za 

schválenie Plnenia rozpočtu obce za rok 2019. 

 

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. 
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Bod 6/ Záverečný účet obce 

 

Starosta požiadal pracovníčku obce Štefániu Lanďákovú, aby informovala prítomných o 

Záverečnom účte obce za rok 2019. Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli a na 

webovej stránke obce  dňa 14.04.2020, to je zákonom stanovenej lehote. Záverečný účet 

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

16 140,64 €, ktoré navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Hlavný kontrolór obce v zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vo svojom 

odbornom stanovisku odporúča  schváliť s výrokom Záverečný účet obce za rok 2019 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. Starosta dal hlasovať 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 a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta dal hlasovať za schválenie použitia prebytku hospodárenia v sume 16 140,64 € na 

tvorbu rezervného fondu. 

 

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. 

 

Bod7/ Rôzne 

 

. Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce RO č. 3 presunom finančných prostriedkov 

v rámci rozsahu určeného OZ a poskytnutím finančných prostriedkov zo ŠR. Starosta vyzval 

poslancov na hlasovanie, aby sa RO č. 3 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 a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Starosta obce informoval poslancov, o rozšírení intravilánu na pozemkové úpravy  v lokalite 

Tlúm a nad Borky o výmere cca 5 ha, z toho  cca 0,50 ha je vlastníkom SPF, ktorú by mohla 

obec získať do vlastníctva. Uvedená plocha nie je zahrnutá v územnom pláne. Po krátkej 

rozprave starosta navrhol, aby sa pozval na OZ pracovník z Krajského úradu Žilina 

a informoval o postupe pri rozšírení ÚP. 

 



 

 

. Poslanec Martin Ťapaj pripomenul, aby sa posledná rozlúčka pri úmrtí občanov hlásila 

v miestnom rozhlase v deň pohrebu v dopoludňajších hodinách. 

 

. Poslanec Štefan Ondrík  navrhol, aby sa požiarne vozidlo Liaz CAS 25 predalo, pretože ešte 

máme TATRU CAS 32 M T 815 a IVECO. Je to nákladné  -  treba platiť zákonné poistenie, 

STK, EK, opravy . Po krátkej diskusii poslanci navrhli prekonzultovať predaj s členmi DPO 

o predaji vozidla.  

 

. Poslanci navrhli, aby sa vyhlásilo v miestnom rozhlase zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu 

na územie našej obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Bod 8/ Záver: 

 

Nakoľko program obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už nikto neprihlásil 

starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.         

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

 

Overovatelia: Daniel Bôžek......................................... 

 

                       Štefan Ondrík ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

 

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 30.04.2020 v sále kultúrneho domu  

 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2019  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.4. Úpravu rozpočtu obce RO č. 3 – presunom finančných prostriedkov v rámci rozsahu 

určeného  OZ dňa 1.2.2015 uznesením č. D-1 a poskytnutím finančných prostriedkov zo ŠR. 

 

        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 za rok 2019 bez výhrad.       

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       B.4. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2019 v sume 16 140,64 € na tvorbu  

               rezervného  fondu.      

        Dušan Ondrík, starosta obce 

         



 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ UKLADÁ: 

 

      C.1. Starostovi obce prekonzultovať s členmi DPO vo Vitanovej predaj požiarneho 

vozidla Liaz  CAS 25. 

 

 .              Dušan Ondrík, starosta obce 

   

     C.2. Informovať občanov  prostredníctvom miestneho rozhlasu ohľadom   poslednej 

rozlúčky  zomretého -  v deň pohrebu v  doobedňajších hodinách. 

              

 Zodp. pracovníčka OcÚ    Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    C.3. Informovať občanov  prostredníctvom miestneho rozhlasu o zákaze vyvážania 

akéhokoľvek odpadu na územie našej obce. 

       

  Zodp. pracovníčka OcÚ    Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

 

 


