
 

 

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 26.08.2021 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 

Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomní poslanci ospravedlnení: 

Jozef Obrtáč 

Ing.Róbert Obrtáč  

                

Overovatelia:  Daniel Bôžek 

   Štefan Ondrík 

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa starostu o činnosti obce 

 5. VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej škole 

 6. VZN č. 2/2021 o zákaze umiestňovania herní a kasín na území obce  Vitanová 

 7. VZN č. 32021 o výške príspevkov a jeho platby v školách a školských zariadeniach 

               v obci Vitanová 

 8. Konsolidovaná účtovná závierka 

            9. Rôzne:  

  - informácia o ukončení verejného obstarávania na nákup malotraktora, miestnych 

               komunikácií a chodníkov  

             - úprava rozpočtu obce 

             - akcia „Dožinky“ dňa 29.08.2021 

 10. Záver 

 

Bod 1/ Otvorenie: 

        2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zasadnutie   obecného zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta obce Dušan Ondrík.                

Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, z celkového 
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 počtu 9 poslancov je prítomných 7. Poslanci Jozef Obrtáč a Ing. Róbert Obrtáč sa vopred 

ospravedlnili. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Daniel Bôžek a Štefan Ondrík. 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. 

      

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, 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. 

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

      

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Štefan Ondrík ,   

Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Správa starostu obce:  

 

- Údržba verejných priestranstiev – kosenie ihriska cintorínov, pri dome smútku, stred 

obce. 

- Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. 

- Oprava pluhu na traktor. 

- Z mikroprojektu „Svätosť a každodenný život v poľsko-slovenskom pohraničí, 

z ktorého reštaurujeme  3 kápličky, z toho  máme dve už hotové pred  r.d. č.208 

a kápličku v lokalite Tokáreň, ktoré renovoval reštaurátor z Krakowa. Káplička  

v záhradke pred  r.d. č. 41 socha svätého Rochusa je vedená ako  kultúrna pamiatka 

zapísaná na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline bude renovovaná  do konca 

augusta reštaurátorom zo Slovenska. Z reštaurátorského výskumu ju doporučujú    

umiestniť oproti rodinnému domu, ďalej od miestnej komunikácie  s prekrytím. Okolo 

upravíme  okolie a umiestnime lavičku na posedenie. 

- Okresný úrad v Námestove zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 

pozemkových úprav v lokalite Tlúm a Nad Borky na 3. 9.2021 o 13.00 hod. do  KD vo 

Vitanovej, na ktorom sa bude voliť predstavenstvo združenia účastníkov  a budú sa 

schvaľovať Stanovy združenia. Okrem vlastníkov pozemkov podliehajúcich 

pozemkovým úpravám budú prítomní z OU v Námestove Ing. Zaťková, zástupca zo  
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- Slovenského pozemkového fondu a firma Geomal, s.r.o. Trstená,  Ing. Andrej  Mažári 

zhotoviteľ projektu. 

- Podali sme žiadosť na spracovanie projektu  na zberný dvor. 

- Objednali sme  zameranie pozemku pri obecnom úrade na výmenu s urbárskym 

družstvom Vitanová. 

- Na výstavbu kanalizácie máme schválených 500 tis. €, len nie sú financie na 

eurofondoch. 

- Na telocvični pri ZŠsMŠ boli zo Stavebného podniku z Námestova zrealizovať na 

streche  nový hrebeň s väčšou rozvinutou šírkou, ktorý by mal zabrániť prenikaniu 

dažďa a spoje oplechovania okien  sa na novo pretmelili tmelom. 

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

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci 

Vitanová bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 12.08.2021 na úradnej tabuli  a na webovej 

stránke obce Vitanová. K návrhu nebola vznesená žiadna pripomienka. 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy 

v obci Vitanová. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 6/ VZN č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín:  

 

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

obce Vitanová bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 12.08.2021 na úradnej tabuli  a na 

webovej stránke obce Vitanová. K návrhu nebola vznesená žiadna pripomienka. 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za VZN č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín 

na území obce Vitanová. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7/ VZN č. 3/2021 o výške príspevkov a jeho platby v školách a školských 

zariadeniach: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Vitanová bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 12.08.2021 na úradnej tabuli  a na 

webovej stránke obce Vitanová. K návrhu nebola vznesená žiadna pripomienka. 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za VZN č. 3/ o výške príspevkov a jeho platby 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vitanová. 

 

 Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek,  Jaroslav Čakloš, Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 8/ Konsolidovaná výročná správa: 

 

Starosta vyzval pracovníčku obce, aby poslancov predniesla Konsolidovanú výročnú správu 

obce Vitanová  za rok 2020, ktorá informuje o stave obce a ZŠ s MŠ. Správa bola vyvesená na 

webovej stránke obce Vitanová  a tvorí prílohu zápisnice.  

Starosta dal hlasovať, aby sa konsolidovaná výročná správa zobrala na vedomie.  

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 9/ Rôzne: 

 

. Starosta informoval prítomných o ukončení verejného obstarávania na miestne komunikácie 

a chodníky, ktoré spracovala Ing. Šafrová z Tvrdošína a ktoré plánujeme tento rok opraviť:  

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

Nad Borky s chodníkom a položením potrubia na dažďovú kanalizáciu a rekonštrukcia  

chodníkov okolo fary a od predajne Jednoty po koniec školského dvora zámkovou dlažbou. 

Cenové ponuky zaslali 4 firmy: Janex s.r.o. Vitanová, Cestné stavby s.r.o. L. Mikuláš, MBM-

GROUP Bratislava a Dopstav s.r.o.  Breza  Najnižšiu cenovú ponuku  zaslala firma Janex 

s.r.o. Vitanová 202 vo výške 172 944,22   €.  

 Starosta dal hlasovať za opravu miestnych komunikácií a chodníkov. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 
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Zdržal sa: 0 poslancov     

Proti:  0 poslancov  

      

Uznesenie bolo prijaté. 

       

. Na nákup malotraktora cenové ponuky zaslali 2 firmy: Tezetka Lokca a Predos Námestovo, 

z toho firma    Tezetka  bola vylúčená za nedodržania podmienok. Firma Predos Námestovo  

zaslala cenovú ponuku vo výške 26 722 €, ale podľa Zmluvy požiadali o predĺženie lehoty na 

dodanie malotraktora, nakoľko ho firma nestihne vyrobiť. Na základe nesplnených 

podmienok  a po dohode s obcou verejný obstarávateľ zrušil VO. 

Starosta informoval, že bol pozrieť malotraktor s nakladačom, ročný za sumu 13 660 € a nový 

zn.SOLIS  s príslušenstvom za 23 546 €. 

Poslanci po krátkej diskusii rozhodli, aby bolo vyhlásené  nové verejné obstarávanie na nákup 

malotraktor.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za nové verejné obstarávanie na nákup malotraktora. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Starosta predniesol že na rekonštrukciu miestnych  komunikácii a chodníkov sme 

neplánovali s takými kapitálovými výdavkami pri schvaľovaní rozpočtu  a preto treba navýšiť  

rozpočet: 

 

Kapitálové výdavky: 04 51 717002  kód zdroja 46 / RF/  80 000 € 

Príjmové operácie/prevod z RF/:  454001  46     80 000 €  

 

Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce  RO č. 5. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

. Starosta informoval, že  akciu Dožinky máme v nedeľu 29.08. 2021. V sobotu poobede 

folklórna skupina Gosťovská bude   pozývať po obci občanov  na Dožinky. Sprievodu sa 

zúčastnia aj traktoristi. Večer bude vyhodnotenie o najkrajší traktor. Pozvaná je predsedníčka 

ŽSK p. Jurinová.  Akcie sa zúčastnia aj partneri z gminy Dobczyc z Poľska v rámci 

mikroprojektu.  V nedeľu o 14.00 hod bude svätá omša s posvätením dožinkových vencov. Po  

svätej omši bude pri obecnom úrade  odovzdanie dožinkových vencov, vystúpenie folklórnych 

súborov aj z Poľska  a podané občerstvenie všetkým účastníkom. 
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Starosta dal hlasovať, aby sa  akcia  Dožinky zobrala na vedomie. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík,  

                        Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. Na obec bolo doručené dňa 26.8.2021 od p. Jozefa Beneka, Vitanová 266 Oznámenie 

o otvorení prevádzky a schválení otváracích hodín v predajni textilu v prístavbe rodinného 

domu. Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 

hod. do 12.00 hod.  

Starosta dal hlasovať, aby sa oznámenie o otvorení predajne textilu  s uvedenými otváracími 

hodinami zobralo na vedomie  

.  

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

. Poslanec Danie Bôžek sa opýtal, či môžu odoberať obedy v školskej jedálni aj cudzí stravníci  

okrem zamestnancov v ZŠ s MŠ.  

Starosta odpovedal, že zamestnanci ZŠ s MŠ patria medzi cudzích stravníkov. Školská jedáleň 

nemá zriadenú podnikateľskú činnosť, aby varila pre cudzích stravníkov z obce, taktiež nemá 

kapacitu priestorov v školskej jedálni a tiež  by sa musela  prijať ďalšia pracovná sila do 

kuchyne. 

Po krátkej diskusii sa poslanci  uzniesli, aby kontrolór obce zistil, či môžu cudzí stravníci 

odoberať obed mimo zamestnancov ZŠ s MŠ.  Starosta vyzval poslancov za uvedený návrh. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za: 7 poslancov /Daniel Bôžek, Jaroslav Čakloš,  Jozef Gerčák, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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10/ 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 26.08.2021 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 o činnosti obce . 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.3.  Konsolidovanú výročnú správu  za rok 2020. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.4. Informáciu o ukončení VO na malotraktor,  miestne komunikácie a chodníky. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.5. Akciu „Dožinky“ dňa 29.08.2021. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.6. Otvorenie predajne textilu u. p. Jozefa Beneka, Vitanová č.266 s otváracími 

hodinami: 

                pondelok – piatok od 8.00 hod. do   17.00 hod.   

     sobota od 8.00 hod. do 12.00 hod.  

               

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

          

      B.2.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej MŠ v obci Vitanová. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    



 

 

 

 

 

   B.3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o zákaze umiestňovania herní a kasín na 

území  obce Vitanová. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    B.4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na  

           čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Vitanová. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     B.5. Vyhlásiť verejné obstarávanie na nákup malotraktora. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     B.6. Rekonštrukciu miestnej komunikácie s chodníkom od s. č. 53 /hlavná cesta/ po  

             multifunkčné ihrisko, ulicu Nad Borky s chodníkom  a položením rúr na dažďovú   

             kanalizáciu a rekonštrukcia chodníkov   okolo fary a od predajne Jednoty po koniec  

             školského dvora.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     B.7. Úprava rozpočtu obce RO č. 5. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

   

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ UKLADÁ: 

          

C.1. Kontrolórovi obce  zistiť či môžu odoberať obedy v školskej jedálni cudzí stravníci 

okrem  zamestnancov ZŠ s MŠ.  

 

        Termín: najbližšie OZ             Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

       

  

 


