
 

 

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 04.06.2021 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 Paľa   

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Ospravedlnený:          Štefan Ondrík 

 

Overovatelia:  Jozef Obrtáč  

Ján Vojtašák   

             

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. Záverečný účet obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce    

                k záverečnému účtu obce 

6. Jednoduché pozemkové úpravy 

 7 . Prerokovanie žiadostí: 

     - Jozef Šprlák, Vitanová 240 – Žiadosť o predaj pozemku 

                - Štefan Pajung, Vitanová 185 – Žiadosť o predaj pozemku 

 8. Rôzne: 

     - Prerokovanie prevádzky MŠ počas letných prázdnin a školského  roka 2021/2022 

     - Prerokovanie počtu žiakov v ZŠ v školskom roku 2021/2022 

     - Prerokovanie nákupu malotraktora 

     - Úprava rozpočtu obce 

 9. 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  
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poslancov je prítomných 8. Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Jozefa Obrtáča a Jána 

Vojtašáka. 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. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, 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: 

 

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

splnené, resp. sa priebežne plnia. 

Starosta dal hlasovať, aby sa kontrola plnenia uznesenia zobrala na vedomie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  

Ing. Róbert Obrtáč,   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 – kosenie trávy na verejných priestranstvách, 

v cintorínoch a pri Dome smútku.  

- Preloženie kontajnerov pri obecnom úrade za plechový sklad.  

- Rozvoz kompostérov občanom. 

- Oplotenie pri ZŠ. 

- Zakúpenie sieti na multifunkčné ihrisko. 

- Nákup zametacej kefy za malotraktor. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky v strede obce a  na miestnu 

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

- Inšpekcia  životného prostredia zo Žiliny na podnet navozenia  nebezpečného odpadu 

na pozemky v lokalite Nad Borky. 

- Akcia Dožinky je plánovaná z mikroprojektu s Poliakmi 

Starosta dal hlasovať, aby sa správa starostu o činnosti obce zobrala na vedomie.  

     

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, 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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Bod 5/ Záverečný účet obce 

 

Starosta požiadal pracovníčku obce Štefániu Lanďáková, aby informovala prítomných 

o Záverečnom účte obce za rok 2020. Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli a na 

webovej stránke obce dňa 17. mája 2021 v zákonom stanovenej lehote. Záverečný účet  

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

101 597,48 €, ktoré navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Hlavný kontrolór obce v zmysle § 16 ods. 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 2020 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/                                           

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ JPÚ 

 

Starosta predložil poslancom od firmy Atelier GAM z Ružomberka, manželov architektov 

Gočovcov  vypracovaný urbanistický návrh  na IBV v Tlúme a Nad Borky, v ktorom sú 

zakreslené výmery pozemkov plánovanej výstavby a inžinierske siete. Okresný úrad 

v Námestove, odbor pozemkový vydá Rozhodnutie do konca júna  a následne sa zvolá valné 

zhromaždenie občanov. Poslanci sa uzniesli, aby sa urbanistický návrh na IBV zverejnil na 

webovej stránke obce / vitanova .eu.sk./, aby boli občania informovaní.   

Starosta dal hlasovať, aby sa informácia a zverejnenie  urbanistického  návrhu na IBV zobralo 

na vedomie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč,  

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/                                           

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7/ Prerokovanie žiadostí 
 

Dňa 05.05.2021 bola na obec doručená od Jozefa Šprláka, bytom Vitanová 240 žiadosť o predaj 

pozemku, ktorý je zobrazený v GP č. 20/2020 ako parc. č. 12493/272 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 54 m2. Na uvedenom pozemku je postavená veranda  a vodomerná šachta 

a slúži na prístup k rodinnému domu.   

Starosta obce pripomenul, že menovanému sa na základe žiadosti v roku 2017  predal pozemok  

vo výmere 24 m2 na vodomernú šachtu a verandu, ktorý bol vytvorený podľa  geometrického 

plánu č. 183/2001. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva na uvedenú nehnuteľnosť 

bola uzatvorená a podpísaná  Kúpna zmluva  dňa 06.06.2017 oboma zmluvnými stranami 

a kúpna cena vo výške 120 € bola vyplatená v hotovosti do pokladne obce. Po krátkej rozprave   
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poslanci súhlasia  s prevodom 24 m2, ktoré bolo schválené v roku 2017, ak nie je prevedený 

zápis na Okresnom úrade, odbor katastra v Tvrdošíne.  

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predbežný súhlas na  predaj novovytvoreného 

pozemku CKN parc. č. 12493/272 o výmere 54 . 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:   8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč,   Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/                                             

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Dňa 17.05.2021 bola doručená žiadosť od Štefana Pajunga, Vitanová 185 na  predaj časti 

pozemku  parc. č. 7056/12 o výmere 23 m2 a parc. č. 7056/13 o výmere 4 m2, ktoré boli na 

základe GP 111/2019 vyhotovené geodetom Ing. Jozefom Mažárim dňa 29.07.2019.    

Starosta po krátkej diskusii dal hlasovať za predbežný súhlas na predaj pozemku parc. č. 

7056/12 o výmere 23 m2 a parc č. 7056/13 o výmere 4 m2.   

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč,   Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Bod 8/ Rôzne 

 

. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vitanovej žiada o prevádzku materskej školy počas letných prázdnin 

v mesiaci júl 2021. Na základe predbežného zisťovania prejavilo záujem 10 rodičov. Po krátkej 

rozprave poslanci rozhodli, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin v mesiaci júl bude 

otvorená a pri poklese detí pod 6, počas 3 pracovných dní sa MŠ zatvorí. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie, za prevádzku MŠ počas  letných prázdnin – júl 2021 

a  pri poklese detí  pod 6,  počas 3 pracovných dní sa materská škola zatvorí. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj,   Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vitanovej oznamuje, že v budúcom školskom roku 2021/22 bude 

navštevovať 34 detí, z toho 2 deti s prerušeným štúdiom. Starosta poznamenal, že aj pri takom 

zníženom počte detí je potrebné ponechať  dve triedy. Pri poklese detí v materskej škole sa 

bude vedenie obce prevádzkou materskej školy zaoberať.  

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie , aby sa zobrala  na  vedomie informácia o počte  detí 

v MŠ. 
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Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/                                             

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Základná škola s materskou školou žiada o povolenie tried s nižším počtom žiakov. Jedná sa 

o nasledovné triedy: 

3. ročník – počet žiakov 12/podľa zákona č.245/2008 Z.z. najnižší počet žiakov v triede je 13/ 

7.ročník -  počet žiakov 12 /podľa zákona najnižší počet žiakov v triede 7. – 9. ročníka je 15/ 

8. ročník – počet žiakov 13 

9. ročník – počet žiakov 14 

Vzhľadom k tomu, že sme plneorganizovaná škola je nevyhnutné zachovať aj tieto štyri triedy 

s nižším počtom žiakov. 

Starosta  vyzval poslancov na hlasovanie za otvorenie tried s nižším počtom žiakov 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/                                             

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 predniesol hlavný kontrolór obce. Plán kontrolnej 

činnosti tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta dal hlasovať za Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:   8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj,  Ján Vojtašák/,                                              

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Prítomní boli informovaní o úprave rozpočtu obce. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie 

za úpravu rozpočtu obce. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/                                              

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Ing. Róbert Obrtáč pripomenul, že detský domček s hojdačkou treba umiestniť 

v strede obce. Poslanci sa uzniesli, že ho treba osadiť do parku.  
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Starosta  obce  pripomenul,  že  na  obec  treba  kúpiť  malotraktor  s  príslušenstvom. Taktiež 

plánujeme   urobiť  náter  na  lavičku  cez rieku  v  strede  obce, v  hornom   cintoríne   opravu 

chodníkov,  miestnu komunikáciu s chodníkom od s.č. 53 po multifunkčné ihrisko a chodníky 

v strede obce. Poslanci rozhodli urobiť prieskum   trhu  alebo verejné obstarávanie podľa ceny 

prác do budúceho obecného zastupiteľstva.  

Starosta dal hlasovať: 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/                                              

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce informoval prítomných že dňa 19.mája 2021 bola Stavebnému podniku  

v Námestove  zaslaná  reklamácia na stavbu Telocvičňa – zatekanie strešného plášťa 

s fotodokumentáciou v čase  pri intenzívnych dažďových zrážkach. Stavebný podnik odstránil 

závady zatekania strechy dňa 26.05.2021 o čom nás písomne informovali, že reklamácia je 

odstránená. Následne dňa 04.06.2021  nám  ZŠ s MŠ zaslala zápis, že strecha opäť zateká. 

O tejto novovzniknutej situácii bol informovaný písomne aj Stavebný podnik zo strany ZŠ s 

MŠ aj z obce. O priebehu odstránenia závady nás bude Stavebný podnik informovať písomne. 

Starosta dal hlasovať, aby sa informácia o reklamáciách na stavbe Telocvičňa zobrala na 

vedomie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  8 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,   Jozef Gerčák, Jozef Obrtáč, 

                                             Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, 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................................ 

 

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

                    

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

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

    UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 04.06.2021 v zasadačke obecného úradu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

      A.1. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      A.2. Správu starostu obce. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      A.3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      A.4. Úpravu rozpočtu obce RO č. 2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     A.5. Informáciu ZŠ s MŠ vo Vitanovej o počte 32 detí prihlásených na budúci školský rok  

            2021/2022 a ponechaní  dvoch tried. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce  

 

      A.6. Informáciu a zverejnenie  urbanistického návrhu na IBV v lokalite Tlúm a Nad   

Borky. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      A.7. Informáciu o podaných reklamáciách na stavbu Telocvičňa. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

     

B/ SCHVAĽUJE: 

 

    B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 



 

 

 

 

     B.2. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      

B.3. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 101 597,48 € na tvorbu  

        rezervného fondu.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

      B.4.  Prevádzku MŠ počas letných prázdnin v mesiaci júl 2021  a pri poklese detí pod 6  

              v priebehu  3 pracovných  dní po sebe nasledujúcich  sa MŠ zatvorí. 

    

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

B.5. V  ZŠ s MŠ vo Vitanovej otvorenie tried s nižším počtom žiakov v školskom roku     

        2021/2022: 

    3. ročník – počet žiakov 12 

    7. ročník -  počet žiakov 12 

    8. ročník – počet žiakov 13 

    9. ročník – počet žiakov 14 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        B.6. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        B.7. Úprava rozpočtu obce RO č. 3. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ NESCHVAĽUJE: 

 

C.1. Jozefovi Šprlákovi, bytom Vitanová 240 predaj pozemku, ktorý  podľa geometrického 

plánu č.  20/2020    zo   dňa  05.02.2020   zodpovedá    novovytvorenému   pozemku  CKN   

parcela   č. 12493/272   o výmere 54 m2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

C.2. Štefanovi    Pajungovi,     bytom      Vitanová    185     predaj     časti    pozemku,   ktorý   

podľa  geometrického plánu č.  1112019  zo  dňa  26.07.2019  zodpovedá  dielu 7,  parcela č.  

7056/12 o výmere 23 m2 a dielu 8, parc. č. 7056/13 o výmere 4 m2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 



 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
 

D/ UKLADÁ: 

 

D.1. Urobiť Verejné obstarávanie na nákup malotraktora s príslušenstvom. 

 

        Termín: do budúceho OZ    Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

       

D.2. Urobiť prieskum trhu na náter lavičky cez rieku v strede obce. 

 

        Termín: do budúceho OZ     Dušan Ondrík, starosta obce 

 

D.3. Urobiť verejné obstarávanie na úpravu chodníkov v hornom cintoríne. 

 

        Termín: do budúceho OZ    Dušan Ondrík, starosta obce 

 

D.4. Urobiť verejné obstarávanie na opravu miestnej komunikácie s chodníkom od s. č. 53 po  

        multifunkčné ihrisko a chodníky v strede obce. 

 

       Termín do budúceho OZ     Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

D.5. Umiestniť detský domček s hojdačkou  do stredu obce v parku. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 


