
 

 

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 25.02.2022 v sále kultúrneho domu o 18.00 hod. 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

   Jozef Gerčák 

   Jozef Obrtáč 

   Ing. Róbert Obrtáč 

Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomný poslanec ospravedlnený: 

Jaroslav Čakloš 

 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  Štefan Paľa  

   Ján Vojtašák 

            

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa starostu o činnosti obce 

 5. Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 

 6. Nákup zariadenia pre DHZO a MOS 

 7. Prerokovanie a realizácia prác na miestnych komunikáciách 

            8. Prerokovanie žiadostí: 

     - Ján Dreveňák, Vitanová 204 – Žiadosť o vydanie stanoviska 

     - Martin Šuhaj, Vitanová 311 – Žiadosť o odpredaj pozemku 

     - Riešenie aktuálneho stavu ulice na Hradoch 

            9. Rôzne:  

     - Návrh na vyradenie majetku obce 

     - iné 

            10. 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 Jaroslav Čakloš sa vopred ospravedlnil. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Štefana Paľu 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, 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. 

 

Starosta z bodu č. 8 presunul žiadosť, nakoľko na rokovanie sa dostavili aj manželia Ing. Jana  

a Ján Dreveňákoví, ktorí zaslali žiadosť  o vydanie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. CKN 

č. 12509/4 o výmere 64 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 213/2021, ktorá je vo 

vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.  Menovaní majú  postavené oplotenie na 

uvedenom pozemku. Podľa GP je parcela zakreslená ako miestna komunikácia a ktorá bude 

slúžiť ako prístupová cesta k pozemkom, kde sa plánuje výstavba a  ktoré sú za pozemkom 

menovaných. Starosta navrhol obhliadku miesta a po krátkej rozprave sa dohodli na nedeľu dňa 

27.02.2022 o 11.30 hod.  

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesenia: 

 

Kontrolu plnenia uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že všetky body uznesenia 

sú splnené. 

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

      

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,   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:  

 

- Údržba verejných priestranstiev – odhŕňanie snehu  na chodníkov a miestnych 

komunikáciách. Pri snehovej kalamite sme  s odvážaním snehu  na miestnych 

komunikáciách požiadali podnikateľov s mechanizmami. 
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- S Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava bola podpísaná Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na  Rekonštrukciu objektu pre 

spolkovú činnosť vo výške 25 236,54 €. 

- Z Ministerstva dopravy a výstavby máme schválenú dotáciu na zákazku Wifi  pre 

Teba vo výške 14 995 €, ktorú budeme realizovať z apríli. Prístupové body budú 

umiestnené na verejných priestranstvách: 

COOP Jednota horný koniec – l externý prístupový bod 

ZŠ parkovisko– 2 externé prístupové body 

kultúrny dom – 1 externý a 1 interný prístupový bod  

multifunkčné ihrisko  - 2 externé a 3 interné prístupové body  

ihrisko na Záhradiskách –  2 externé prístupové body 

- Pracovný  stroj zn. Caterpillar, typ 428 D  bol vrátený a dovezený do obce. 

- V žiadosti o  dotáciu z Ministerstva práce, sociál. vecí a rodiny  na detské ihrisko sme 

na základe výzvy o doplnenie dokladov zmenili miesto realizácie stavby z urbárskeho 

pozemku pri multifunkčnom ihrisku  na pozemky  KN parc. č. 1219/8 a 1219/7, ktoré 

sú   v strede obce a vlastníkom je  obec. 

- ZŠ s MŠ zostali z roku 2021 nevyčerpané finančné  prostriedky z Regionálneho úradu 

školskej správy  v Žiline vo výške 22 756 €, ktoré sa musia vyčerpať do 31.3. 2022. 

Budú použité v ZŠ na opravy  priestorov kotolne, opravy stien a náterov  chodieb, 

oplotenia  areálu. 

 

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

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,  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 5/ Plnenie rozpočtu obce 

 

Poslanci boli informovaní  o plnení rozpočtu obce za rok 2021. K plneniu rozpočtu neboli zo 

strany poslancov vznesené žiadne pripomienky a návrhy. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 bez výhrad. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, 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 6/ Nákup zariadenia: 

 

Starosta predniesol poslancom zakúpiť  malú kuchynku do kultúrneho domu na prízemí /bývalá 

ZPOS/ , ktorá bude slúžiť  nielen hasičom, ale aj pri rôznych  akciách  pre obec. Taktiež navrhol 

do skladu kultúrneho domu urobiť vstavané skrine na inventár, ktoré by boli uzamykateľné. 

Staré regály a skrine sú opotrebované a zničené. 
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Starosta dal hlasovať za nákup kuchynky  a vstavaných skríň  do skladu kultúrneho domu. 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,  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 7 /Práce na miestnych komunikáciách 

 

Poslanci boli informovaní, že práce na MK od hlavnej cesty po multifunkčné  ihrisko boli 

prerušené z dôvodu nepriaznivého počasia a budú  navýšené o zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, montáž potrubia z kanalizačných rúr v celkovej výške 13  267 € a asfaltovanie 

križovatky k multifunkčnému ihrisku o 7 120 €. 

Na rekonštrukcii ulice „Nad Borky“ budú práce naviac o zemné práce, dodávka a montáž 

potrubia   z kanalizačných     rúr    a položenie  zámkovej dlažby na  chodník  v celkovej        

výške 16 575 €. 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za práce naviac  na stavbe Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie k multifunkčnému ihrisku o 20 387 € a práce naviac na Rekonštrukciu ulice „Nad 

Borky“ o 16 575 €. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,   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 8/ Prerokovanie žiadostí  

 

-Dňa 18.1.2022 bola na obec doručená žiadosť Martina Šuhaja, Vitanová 311 o odpredaj 

nevyužívaného pozemku parc. č. 4896/1, ktorý je vo vlastníctve obce  v lokalite „Košariská“ a  

ktorý sa nachádza za pozemkom menovaného. Na uvedený pozemok nie je urobený 

geometrický plán. Pri žiadosti je doložená snímka z katastrálnej mapy. 

Po krátkej diskusii poslanci rozhodli, že pozemky vo vlastníctve obce sa nebudú  predávať.   

 

Starosta dal hlasovať za predaj pozemku Martinovi Šuhajovi. 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 0 poslancov 

Proti:  7 poslancov /Daniel Bôžek,   Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík ,  

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 1 poslanec /Jozef Gerčák/ 

Uznesenie bolo prijaté 

 

-Dňa 12.01.2022 bola na obecné zastupiteľstvo doručená žiadosť od občanov bývajúcich 

a občanov, ktorí vlastnia  pozemky na ulici „Na Hradoch“ o prehodnotenie  havarijného stavu  
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miestnej komunikácie, ktorá je slepou ulicou.  Občania žiadajú o  jej zlegalizovanie,  opravu, 

zakrytie potoka a označenie ulice dopravnou značkou.  

Starosta povedal, že táto ulica bola plánovaná  v rozpočte na  opravu tohto roka.  Po krátkej 

diskusii bolo navrhnuté dať vypracovať rozpočet na opravu ulice, s položením rúr na odvedenie 

dažďovej kanalizácie  a chodníka. 

 

Starosta dal hlasovať za vypracovanie rozpočtu na opravu ulice „Na Hradoch“. 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek,   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 9/ Rôzne 

 

Starosta predniesol poslancom návrh na vyradenie  majetku podľa § 11, ods. 4 zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. Do inventarizačnej komisie boli navrhnutí poslanci Daniel Bôžek, 

Štefan Ondrík a Martin Ťapaj.  

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za inventarizačnú komisiu.    

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 8 poslancov /Daniel Bôžek, 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. 

             

10/ Záver: 

 

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

starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.     

   

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

 

Overovatelia: Štefan Paľa......................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 25.02.2022 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 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

      B.2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2021  bez výhrad. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Nákup kuchynskej linky do kultúrneho domu do miestnosti na  prízemí. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.4. Zhotovenie vstavaných skríň do skladu kultúrneho domu na inventár. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.5. Na Rekonštrukciu miestnej komunikácie  k multifunkčnému ihrisku podľa rozpočtu 

práce  naviac o 20 387,00 € a na Rekonštrukciu ulice „Nad Borky“ o 16 575,00 €.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

          

      B.6.  Inventarizačnú komisiu v zložení: Daniel Bôžek,  Štefan Ondrík a Martin Ťapaj. 

         

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

   

       B.7.  Vypracovať rozpočet na opravu ulice „Na Hradoch“ s pokládkou rúr na dažďovú  
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                kanalizáciu a chodníka. 

                

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C /NESCHVAĽUJE: 

 

      C.1. Martinovi Šuhajovi, Vitanová 311 predaj   časti   pozemku parc. č. 4896/1 vo  

               vlastníctve obce, ktorý sa nachádza za rodinným domom a pozemkom   vlastníka. 

        

Dušan Ondrík, starosta obce   

 

 

      Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

          

 

  D/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

       D.1. Starostu obce  podpísaním Dodatku k Zmluve o dielo podľa uzn. B.5.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce   

 


