
 

 

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 01.05.2022 v zasadačke obecného úradu  o 9.30 hod. 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Jaroslav Čakloš 

   Jozef Obrtáč 

   Ing. Róbert Obrtáč 

Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomní poslanci ospravedlnení: 

Daniel Bôžek 

Jozef Gerčák 

 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  Ing. Róbert Obrtáč  

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. Záverečný účet obce za  rok 2021 

 6. Výberové konanie na miestne komunikácie  a chodníky v obci 

 7. Výberové konanie na miestny rozhlas 

            8. Prerokovanie žiadostí: 

     - ZMOS – finančná zbierka pre Ukrajinu 

     - Milan Paľa, Vitanová 251 – Žiadosť o zmenu územného plánu 

     - Štefan Pajung , Vitanová 185 – Žiadosť o odpredaj pozemku 

     - Mesto Trstená – Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť 

            9. Rôzne 

            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 7. Poslanci Daniel Bôžek a Jozef Gerčák sa vopred 

ospravedlnili. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Ing. Róberta Obrtáča a Štefana Ondríka.  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 /Jaroslav Čakloš, 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: 

 

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. 

      

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš, 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. 

- Výsadba drevín pri dome smútku, nakoľko tuje boli vyschnuté. 

- Povodie Váhu oznámilo opravu mostu na ul. Jurusovej. 

- Osadenie stĺpa pri multifunkčnom ihrisku  pre Wifi pre Teba. 

- Čistenie rigola na ul. Záuličná. 

- Dňa 27.04.2022 riaditeľ ZŠ s MŠ oznámil obci a Stavebnému podniku Námestovo 

zatekanie  strechy po daždi v budove  Telocvične. Po krátkej rozprave sa poslanci 

uzniesli  pozvať zástupcu  dodávateľa zo Stavebného podniku na obhliadku strechy 

Telocvične pri  daždi, spracovať posudok na zatekanie strechy a dohodnúť sa na 

ďalšom riešení.  

- Slovenská pošta oznámila zrušenie prevádzkovania poštového strediska v našej obci  

k 01.06.2022. Poštové služby  pre obyvateľov našej obce  budú aj po zrušení poštového  
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strediska  zabezpečené  Poštou Liesek.  Doručovanie zásielok a výplata dôchodkov bude 

zabezpečená prostredníctvom poštových doručovateľov.  

Občania boli informovaní prostredníctvom letákov doručených   do všetkých domácností. 

 

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

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš, 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/ Záverečný účet obce 

 

Poslanci boli informovaní o  Záverečnom účte  obce za rok 2021. Záverečný účet  bol vyvesený 

na úradnej tabuli a na webovej stránke obce  dňa 14.04.2022, to je zákonom stanovenej lehote. 

Záverečný účet obsahuje hospodárenie obce a ZŠ s MŠ  a po vylúčení z prebytku je 

hospodárenie vo výške 60 813,22 € , ktoré navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Hlavný kontrolór obce v zmysle § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Zb. 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 2021 

a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš,  Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta dal hlasovať za schválenie použitia prebytku hospodárenia v sume 60 813,22 € na 

tvorbu rezervného fondu. 

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš,  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/ Miestne komunikácie a chodníky: 

 

Starosta predložil  poslancom vypracované rozpočty na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a chodníkov v obci, ktoré plánujeme  realizovať tohto roku. Jedná sa o tieto objekty:  ulica 

Záhradiská, ulica Na hradoch,  ulica od p. Vojtašáka /č.128/,  ulica Školská a chodníky  na 

cintoríne.  Navrhnuté bolo, aby sa urobila rekonštrukcia  chodníka okolo hlavnej cesty od ZŠ 

po s.č. 121 /predajňa Bartoš/, nakoľko je veľká premávka po hlavnej ceste. Starosta pripomenul,  
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že zo Žilinského samosprávneho kraja je prisľúbené, že oprava cesty III/2311 od kostola po 

hotel Gobor  sa má realizovať tento rok. Pred realizáciou cesty III/2311 je potrebné 

zrekonštruovať chodník od mosta na hornom konci po p. Figura / č. 213 //.  Poslanci po krátkej 

diskusii sa uzniesli, že na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva sa schváli, ktorá 

miestna komunikácia  a chodníky sa budú realizovať tohto roku.   

 

Bod 7 /Miestny rozhlas: 

 

Starosta informoval poslancov, že na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v dĺžke 1800 m- horný 

koniec, zaslala firma MK hlas Sabínov najnižšiu  cenovú ponuku vo výške  9 537  €. Zároveň 

urobili cenovú ponuku na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v celej obci v dĺžke 5 300 m  

v celkovej sume  22 288 €. Poslanci po krátkej rozprave sa dohodli, že sa rozhodne na 

najbližšom rokovaní. 

 

Bod 8/ Prerokovanie žiadostí  

. Starosta obce informoval o poskytnutí finančnej zbierky pri riešení humanitárnej krízy 

spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine prostredníctvom zriadeného účtu ZMOSu 

a Orava si pomáha. Po krátkej rozprave boli navrhnuté finančné prostriedky vo výške  650 € na 

účet ZMOS a finančné prostriedky vo výške 650 € na účet  Orava si pomáha.  Starosta vyzval 

poslancov na hlasovanie: 

    

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík , 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

. Dňa 12.04.2022 bola na obec doručená žiadosť od p. Milana Paľu, Vitanová 251,  v ktorej 

žiada  o zmenu územného  plánu ku zápisu parciel registra C-KN, na základe zhotoveného 

geometrického plánu č 17883369-80/2020  zo dňa 29.06.2020, ktoré budú slúžiť na výstavbu.  

Jedná sa o novovytvorené parcele: parc. č. 6867/53 trvalý trávnatý porast   / TTP/ o výmere 

48 m2, parc. č. 6867/54 TTP o výmere 321 m2, parc. č. 6867/55 TTP o výmere 176 m2, parc. 

č. 6867/56 TTP o výmere 87 m2,  parc. č. 6867/57 TTP o výmere 138 m2, parc. č. 6867/58 

TTP o výmere 3 m2, parc. č. 6867/63 TTP o výmere 66 m2, parc. č. 6867/64 TTP o výmere 

85 m2, parc. č. 6867/65 TTP o výmere 60 m2, parc. č. 6867/66 TTP o výmere 5 m2 a parc. č. 

6867/73 o výmere 21 m2. Poslanci po krátkej rozprave nesúhlasili so zmenou územného 

plánu , nakoľko prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy  podľa schváleného ÚP v lokalite 

„Tlúm“ a „Nad Borky“. Je to zdĺhavý proces,  potrebné sú  vyjadrenia všetkých dotknutých 

orgánov a organizácií.   

Starosta dal hlasovať za zmenu územného plánu:  

    

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 0 poslancov 

Proti:  7 poslancov /Jaroslav Čakloš,  Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 

.Žiadosť p. Štefana Pajunga, bytom Vitanová č. 185 bola doručená na obec dňa 25.04.2022 

a zaevidovaná pod č. 146/2022, v ktorej žiada o predbežný súhlas na odpredaj časti pozemku 

vo vlastníctve obce parc. č. 7056/12 o výmere 23 m2 a parc. č. 7056/13 o výmere 4 m2, ktoré 

boli  podľa  geometrického plánu č. 111/2019 zo dňa 26.07.2019 vyhotovené geodetom Ing. 

Mažárim  z Trstenej. Uvedené časti parciel žiadam o odpredaj za účelom scelenia  a majetko-

právneho vysporiadania dvora. Na hranici parcele sa nachádza prípojka zemného plynu. Po 

krátkej diskusii poslanci rozhodli, že sa pôjdu osobne pozrieť na miesto. 

. Mesto Trstená žiada  o poskytnutie dotácie  na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom 

v našej obci, ktoré navštevujú záujmové útvary  vedené Centrom voľného času v Trstenej. 

Jedná sa o 19 detí  za obdobie od 01.01.2022 do 31.05.2022 vo výške 267,50 €. 

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie za poskytnutie dotácie  pre Mesto Trstená vo výške 

267,50 €. 

    

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš, 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:  

 

Pracovníčka obecného úradu informovala o Úprave rozpočtu obce  č. 1 -  poskytnutím 

finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu. Starosta dal hlasovať, aby sa Úprava RO č. 1 

zobrala na vedomie.        

 

Zo 7 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 7 poslancov /Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík , 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta informoval, že  pri realizácii projektu Wifi pre teba nám zaslala cenovú ponuku firma 

DSIDATA Námestovo na koncepčné riešenie LAN siete s víziou pripravenosti na doplnenie 

a rozširovanie nových zariadení v rámci obce. Starosta navrhol stretnutie zástupcu DSIDATA, 

poslanca Jaroslava Čakloša a hlavného kontrolóra obce ohľadne prejednania realizácie siete 

LAN. 
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10/ Záver: 

 

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

starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.     

   

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

 

Overovatelia: Ing.Róbert Obrtáč......................................... 

 

                      Štefan Ondrík. ............................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 01.05.2022 o 9.30 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za r.2021. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

        A.4. Informáciu o Úprave RO č. 1. 

 

        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 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

      B.3. Prebytok rozpočtu obce v sume 60 813,22 € na tvorbu rezervného fondu. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

      B.4. Združeniu  miest a obcí Slovenska   finančné prostriedky  vo výške 650 € a Orava si  

              pomáha finančné prostriedky vo výške 650 €  na riešenie humanitárnej krízy 



 

 

v súvislosti  s vojnou na Ukrajine.  

        Dušan Ondrík, starosta obce 

          

      B.5. Mestu Trstená dotáciu na záujmovú činnosť pre 19 detí za obdobie od 01.01 2022 do  

              31.05.2022 vo výške 267,50 €.   

         

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C /NESCHVAĽUJE: 

 

      C.1. Milanovi Paľovi, Vitanová 251 žiadosť o zmenu územného plánu v obci. 

        

Dušan Ondrík, starosta obce   

 

 

      Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

          

 

  D/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

       D.1. Starostu obce  podpísaním Zmluvy  o spolupráci  podľa uzn. B.4.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       D.2. Starostu obce podpísaním Zmluvy o spolupráci  podľa uzn. B.5.   

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

E/ UKLADÁ: 

 

      E.1. Starostovi obce zvolať konanie  za účasti Stavebného podniku v Námestove na 

riešenie zatekania strechy na Telocvični pri ZŠ s MŠ.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

               

 

 


