
 

 

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 11.12.2021 v sále kultúrneho domu o 16.00 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 

Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomný poslanec ospravedlnený: 

Štefan Paľa 

             

Overovatelia:  Daniel Bôžek  

   Martin Ťapaj 

            

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa starostu o činnosti obce 

 5. Rozpočet obce na roky 2022-2024 

 6. VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 7. VZN č. 5/2021 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  

                zriadených na území obce  Vitanová 

 8. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  

 9. Správa z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 

          10. Prerokovanie žiadostí: 

     - Mesto Trstená – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú  

       činnosť  

    - Matej Buloň, Vitanová 415 - Žiadosť o predaj pozemku 

    - Jozef Ťapaj, Vitanová 434 – Žiadosť o predaj pozemku 

           11. Rôzne:  

     - Prerokovanie odmeny hlavnému kontrolórovi 

     - Prerokovanie platu  starostovi obce 

                - Plán kontrolnej činnosti  hlavného  kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

 12. Záver 
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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 

počtu 9 poslancov je prítomných 8. Poslanec Štefan Paľa sa vopred ospravedlnil. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Daniela Bôžeka   a Martina Ťapaja. 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 Ondrík ,  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 

sú splnené, resp. sú v plnení. 

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 Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Správa starostu obce:  

 

- Údržba verejných priestranstiev – chodníkov a miestnych komunikácii 

- Oprava traktora 

- Spílenie stromu na hornom konci 

- Asfaltovanie pri požiarnej zbrojnici 

- Postavenie vianočného stromčeka  a vianočná výzdoba v obci 

- Mikuláš pre deti po obci na koči 

- Vrátenie pracovného stroja zn. Caterpillar, typ 428 D zaisteného  OR PZ , odborom 

kriminálnej polície Dolný Kubín. 

- Žiadosť o  dotáciu  na detské ihrisko, ktoré sa bude realizovať pri multifunkčnom 

ihrisku 

- Projekt na zberný dvor pri obecnom úrade 

- V novembri sa začalo s výstavbou ulice od s. č. 53 po multifunkčné ihrisko.  Položené 

sú obrubníky, osadené  šachty, rúry a prekrytý chodník navezený štrkom. Práce sa 

prerušili z dôvodu nepriaznivého počasia. Dodatok  k Zmluve o dielo k prácam navyše 

a termínom ukončenia prác sa bude prerokovávať na najbližšom obecnom 

zastupiteľstve. 
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Starosta dal hlasovať, aby sa správa  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 Ondrík, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/   

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ Rozpočet obce: 

 

Návrh  rozpočtu obce na roky 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 predniesla Lanďáková  

a uviedla,  že návrh bol zverejnený na webovej stránke obce: vitanova.eu.sk a na úradnej tabuli 

dňa 25.11.2021. Do dnešného dňa  neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Rozpočet 

obce na rok 2022 je vyrovnaný a je spracovaný bez programovej štruktúry. 

 

Bežné príjmy obce:    1 152 400,00 € 

Bežné príjmy RO:                   12 000,00 € 

Prevod prostriedkov z RF:           250 000,00 € 

Rozpočtové príjmy celkom:                    1 414 400,00 € 

 

Bežné výdavky obce:                   368 260,00 € 

Bežné výdavky RO:        702 800,00 € 

Kapitálové výdavky obce:                  250 000,00 €  

Rozpočtové výdavky celkom:   1 414 400,00 € 

 

Hlavný kontrolór obce zaujal Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024, v ktorom 

odporúča rozpočet obce na rok 2022 schváliť a rozpočet obce na roky 2023 a 2024 zobrať na 

vedomie. 

Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie za schválenie rozpočtu obce na rok 2022 bez 

programovej štruktúry. 

      

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta obce dal hlasovať, aby sa rozpočet obce na roky 2023 a 2024 zobral na vedomie 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 6/ VZN č. 4/2021: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

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

26.11.2021 zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Sadzba 

poplatku je 4,00 €/žetón a  minimálny odber 4 ks žetónov  na  obyvateľa, to znamená poplatok 

pre poplatníka za kalendárny rok je 16,00 €. Poplatok pre poplatníka, ktorý má zriadenú 

prevádzku /ubytovanie/je l2 ks žetónov po 4,00 €/žetón, poplatok za kalendárny rok je 48,00 €.  

Starosta dal hlasovať za  schválenie VZN č. 4/2021 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7 /VZN č. 5/2021: 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení zriadených na území obce Vitanová  bol vyvesený na webovej stránke  

obce a na úradnej tabuli dňa 26.11.2021 zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu vznesené  

žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č.5/2021. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 8/ Úprava rozpočtu:  

 

Návrh na úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  predniesla Lanďáková. ZŠ žiada o presun 

rozpočtových položiek  prenesených kompetencií z miezd a odvodov do poisťovní na  materiál, 

opravy a služby. 

položky  610 a 620-mzdy a odvody:           - 15 000 € 

položky 630 – materiál, opravy a služby:   +15 000 € 

Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ podľa skutočného  plnenia  k 

31.12.2021. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté 
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Bod 9/ Správa nezávislého audítora: 

 

Správu z auditu účtovnej závierky  a konsolidovanej účtovnej závierky za  k 31.12.2020 

predniesla Lanďáková. Na základe overenia obec  konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách.  Správy tvoria  prílohu zápisnice. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie, aby sa Správy z auditu zobrali na vedomie. 

       

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 10/ Prerokovanie žiadostí: 

 

- Mesto Trstená zaslalo žiadosť o poskytnutie dotácie  na záujmovú činnosť pre deti s trvalým 

pobytom v našej obce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021,  v počte   19 detí  vo výške 

160,50 €, ktoré navštevujú záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za poskytnutie dotácie za obdobie 10-12/2021 vo 

výške 160,50 €. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

-   Matej Buloň , bytom Vitanová 415 žiada o predbežný súhlas na  odpredaj časti pozemku vo 

vlastníctve obce  parc. č. 12491/6 o výmere cca 210 m2. Uvedený pozemok je približne 2 m 

pás za mojim pozemkom, susedným pozemkom a pozemok  pri hornom moste. Na pozemok 

nie je vyhotovený   geometrický plán.  Po krátkej diskusii poslanci rozhodli predbežný súhlas 

na  predaj časti pozemku parc. č. 12491/6 na základe doručenia novej Žiadosti o odkúpenie 

pozemku a doloženie geometrického plánu len na tú časť pozemku, ktorá sa nachádza  za 

rodinným domom a pozemkom, ktorého vlastníkom je Matej Buloň. 

Starosta dal hlasovať za predbežný súhlas na predaj časti pozemku parc.č. 12491/6 za rodinným 

domom a pozemkom vlastníka Mateja Buloňa. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

-Jozef Ťapaj ,bytom Vitanová 434 opätovne žiada o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce,  

ktorý sa nachádza pod rodinným domom s.č. 172 postaveným na pozemku reg. „C“ č. 6575 

katastrálneho územia Vitanová podľa novovytvoreného  geometrického plánu č. 185/2021 zo  
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dňa 11.11.2021 zhotoveného Ing. Andrejom Mažárim sa jedná o   parcely reg. „C „ č.  6575/1, 

č. 6575/2, č. 6575/3 a č. 12491/44 o celkovej výmere 720 m2. Uvedený predaj pozemku bol 

menovanému  schválený  na obecnom  zastupiteľstve dňa 10.11.2014,  uznesením č. 107/2014 

na základe vytvoreného geometrického plánu  č. 31562388-268/00 zo dňa 15.01.2001, 

overeného Okresným úradom, odborom katastra v Tvrdošíne dňa 23.06.2014 o výmere  816 

m2, v celkovej sume 571,20 € zaplatenej v pokladni Obce Vitanová pod č. dokladu 1215/2014 

dňa 03.12.2014 . Predaj pozemku treba schváliť OZ nanovo, nakoľko  zápis  pozemku sa v tom 

čase neuskutočnil v katastri  nehnuteľnosti a  geometrický plán zhotovený v roku 2014 

nezodpovedá terajšiemu stavu . 

Starosta dal hlasovať za schválenie predaja pozemku  reg. „C“ č. 6575/1, č. 6575/2, č. 6575/3 

a č.12491/44 o výmere 720 m2, celková suma 571,20 € pre Jozefa Ťapaja, bytom Vitanová 434.  

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11/ Rôzne: 

. Starosta navrhol  hlavnému kontrolórovi obce  odmenu za obdobie 01-12/2021 vo výške 30 

% mesačného platu a dal hlasovať za predložený návrh. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

. V tomto bode poslanci prerokovali plat starostu obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. Plat starostu sa určí podľa  priemernej mzdy v národnom hospodárstve 

za predchádzajúci  kalendárny rok  a násobok 2,2  podľa počtu obyvateľov. Po krátkej rozprave  

poslanci  navrhli  zvýšenie základného platu o 20 % s účinnosťou od 01.12.2021. 

Starosta obce dal hlasovať za zvýšenie základného platu  o 20 % s účinnosťou od 01.12.2021. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté 

 

. Starosta odovzdal  slovo  hlavnému kontrolórovi,  aby predniesol Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2022. Starosta vyzval  poslancov na hlasovanie za schválenie plánu 

kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022. 
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Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté 

 

. Na OZ  dňa 26.08.2021 uznesením C.1 bolo uložené hlavnému kontrolórovi obce zistiť, či  

môžu cudzí stravníci odoberať obed mimo zamestnancov ZŠ s MŠ.  Vedúca školskej jedálne 

podala nasledovne stanovisko: 

-Podať žiadosť na   RÚVZ v Dolnom Kubíne o vyjadrenie pre stravovanie cudzích stravníkov, 

predložiť dodatok k Prevádzkovému poriadku a podľa „Školského semaforu“ v školskom roku 

2021/2022 je možný výdaj jedál pre cudzích stravníkov možný cez druhé výdajné okienko, bez 

možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálne.     

          

12/ Záver: 

 

Nakoľko program obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania,  

starosta poprial všetkým  pokojné prežitie vianočných sviatkov  a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.        

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

 

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

 

                      Martin Ťapaj... ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 11.12.2021 o 16.00 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. Rozpočet obce na roky 2023 a 2024. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.4. Správy z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce k rozpočtu obce na roky 2022-

2024. 

 

        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 rok 2022 bez programovej štruktúry. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

              a drobné stavebné odpady. 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.4. Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2021 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl  

   a školských zariadení zriadených na území obce Vitanová. 
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      B.5. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Vitanová podľa skutočného plnenia k 31.12.2021. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

          

      B.6.  Mestu Trstená dotáciu  na záujmovú činnosť pre 19 deti s trvalým pobytom vo  

               Vitanovej za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 vo výške 160,50 €, ktoré 

navštevujú  záujmové útvary v CVČ v Trstenej. 

         

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

   

       B.7.  Jozefovi Ťapajovi, bytom Vitanová 434 predaj pozemku vo vlastníctve obce, ktorý 

bol vytvorený GP č. 185/2021 zo dňa 11.11.2021 Ing. Mažárim na novovytvorené parcele reg.               

„C“ č. 6575/1, č. 6575/2 č. 6575/3 a č. 12491/44 o výmere 720 m2,  v celkovej sume           

571,20 €. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       B.8. Hlavnému kontrolórovi obce odmenu vo výške 30 % mesačného platu za obdobie  

               01-12/2021. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

    

 

       B.9. V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch                

starostov obci  a primátorov miest plat starostovi obce  Dušanovi Ondríkovi   vyčíslený na  

základe  priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok                

a násobok 2,2 podľa počtu obyvateľov  zvýšiť základný plat  o 20 % s účinnosťou od 

01.12.2021. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        B.10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ SÚHLASÍ: 

 

       C.1. Matejovi Buloňovi, Vitanová 415 dáva   predbežný  súhlas na predaj  časti   

pozemku vo vlastníctve obce  parc. č. 12491/6, ktorá sa nachádza za rodinným domom 

a pozemkom vlastníka Materja Buloňa. 

                

Dušan Ondrík, starosta obce   

 

 


