
 

 

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 05.03.2021 o 18.00 hod.v sále kultúrneho domu 

 

 

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 Ondríl 

Štefan Paľa   

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

 

Overovatelia:  Jaroslav Čakloš  

Jozef Gerčák   

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ 

 5. Plnenie rozpočtu obce  za rok 2020 

6. Jednoduché pozemkové úpravy 

 7 Rôzne 

 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. Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 9. Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Jaroslava Čakloša 

a Jozefa Gerčáka. Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku obecného 

úradu. Potom predložil návrh programu a vyzval poslancov  na doplnenie  alebo zmenu 

programu. Keďže nikto z poslancov nemal doplňujúci návrh 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: 

 

Starosta obce  predniesol kontrolu plnenia uznesenia a konštatoval, že body uznesenia sú 

splnené. 

Starosta dal hlasovať, aby sa kontrola plnenia uznesenia 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 4/ Správa starostu obce  

 

- Bežná údržba  verejných priestranstiev – odhŕňanie snehu po miestnych komunikáciách,  

pri dome smútku, čistenie chodníkov, 

- oprava miestneho rozhlasu 

- oprava verejného osvetlenia 

- odvoz elektroodpadu do Liesku a pevného odpadu do Ružomberka 

- osadenie cestného zrkadla na križovatku  do ul. Jurusovej 

- ukončené verejné obstarávanie na záhradné kompostery 

- verejné obstarávanie na rekonštrukciu 3 krížov v obci z projektu s PL 

- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky v strede obce, na miestnu 

komunikáciu  a chodník od hlavnej cesty s.č. 53 po multifunkčné ihrisko. 

- pravidelné testovanie v našej obci každé 2 týždne 

Starosta dal hlasovať, aby sa správa starostu o činnosti obce 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. 
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Bod 5/ Plnenie rozpočtu obce 

 

Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce za rok 2020. Plnenie tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta dal hlasovať za Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 bez pripomienok a výhrad. 

 

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 6/ JPÚ 

 

Starosta informoval poslancov, že Okresný úrad,  pozemkový odbor v Námestove zaslal 

všetkým vlastníkom pozemkov v lokalite Tlúm a Nad Borky podpísať prehlásenie či majú  

záujem  o usporiadanie pozemkov, formou jednoduchých pozemkových úprav, nakoľko sa 

zmenili  niektorí vlastníci. Návratky so súhlasom boli vrátené doposiaľ  cca 220 ks  na OcÚ 

a taktiež niektoré boli vrátené priamo na OÚ do Námestova, čo predstavuje nad 50 % 

vlastníkov. Dnes boli na OcÚ architekti Gočovci, z Atelieru GAM z Ružomberku, aby 

vypracovali urbanistickú štúdiu na vytvorenie komplexného obrazu  plánovanej výstavby a 

predpokladané inžinierske siete, pretože územím prechádza vysoké napätie. Po krátkej rozprave 

sa poslanci uzniesli, aby architekti vypracovali  urbanistickú štúdiu a boli pozvaní na najbližšie 

obecné zastupiteľstvo a oboznámili poslancov s  plánovanou výstavbou. 

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/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7/  Rôzne 
 

Vystúpil hlavný kontrolór obce a predniesol Správu o kontrolnej  činnosti za rok 2020. Správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

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/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Hlavný kontrolór navrhol, aby sa zvýšil limit  pokladničnej  hotovosti  z 1 500,00 € na 2 500,00 

€, pretože v prvých mesiacoch , keď občania platia daň z nehnuteľností a daň za komunálny 

odpad,  treba často odviesť pokladničnú hotovosť,  aby denný  limit nebol prekročený. Poplatok 

za každý vklad vo VÚB  je  4,50 €. 

Starosta  vyzval poslancov na hlasovanie za zvýšenie denného  limitu pokladničnej hotovosti 

na  2 500,00 €.  

 

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/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

       

Poslanec Jozef Obrtáč sa opýtal, kedy sa  budú chodníky robiť okolo hlavnej cesty, sú rozbité, 

a premávka po hlavnej ceste je veľká.   

Starosta odpovedal, že obec podala žiadosť na Environmentálny fond na dotáciu kanalizácie po 

hlavnej ceste v úseku od s.č. 53 p. Antona Paľa až na Lúhy /koniec obce/.  

 

Poslanec Štefan Ondrík sa opýtal, v akom stave je budova Telocvične,  či zatekanie strechy 

trvá.  

Starosta povedal, že písomne sme zaslali žiadosť Stavebnému podniku v Námestove 

o opätovné odstránenie   havarijnej situácie  zatekanie strechy na viacerých miestach  

s fotodokumentáciou. Zamestnanci boli  pozrieť na strechu, a odstránenie vady budú realizovať  

na jar, keďže sa teraz po streche nedá chodiť.  

Poslanci po krátkej diskusii sa uzniesli, že treba písomne opätovne  reklamovať opravu strechy   

a žiadať od nich stanovisko. 

 

Bod 8/ 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: Jaroslav Čakloš................................ 

 

            Jozef Gerčák.....................................  

                    

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



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 05.03.2021 o 18.00 hod.v sále kultúrneho domu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

       A.1. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.2.  Správa starostu obce o činnosti obce . 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.3.  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

        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 2020 bez výhrad. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Zvýšenie denného limitu pokladničnej hotovosti na 2 500,00 €. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

   

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ UKLADÁ: 

          

C.1. Vypracovať a predložiť  urbanistickú štúdiu na vytvorenie komplexného obrazu 

plánovanej výstavby a predpokladané inžinierske siete na JPÚ v lokalite Tlúm a Nad Borky. 

Zároveň  pozvať firmu na zasadanie  obecného zastupiteľstva. 

 

        Termín: najbližšie OZ            Zodp. Dušan Ondrík,starosta obce 
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C.2. Opätovne reklamovať u Stavebného  podniku v Námestove – zatekanie strechy na   

        budove Telocvičňa a žiadať stanovisko  k reklamácii.  

 

        Zodp. Dušan Ondrík, starosta obce 

 

          

          

 

       

  

 


