
 

 

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 22.05.2022 v zasadačke obecného úradu  o 9.30 hod. 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

Jaroslav Čakloš 

   Jozef Gerčák 

   Jozef Obrtáč 

Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomný poslanec ospravedlnený: 

Ing. Róbert Obrtáč 

 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  Jaroslav Čakloš  

Jozef Obrtáč  

    

            

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Realizácia  miestnych komunikácii a chodníkov v obci 

 5. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

 6. Rozšírenie Wifi pre Teba 

 7. Prerokovanie stavby „Kanalizácia obce“ 

            8. Rôzne 

            9. 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 

počtu 9 poslancov je prítomných 8. Poslanec Ing. Róbert Obrtáč sa  vopred ospravedlnil. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Jaroslava Čakloša a Jozefa Obrtáča.   Písaním 

zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku obecného úradu. Potom predložil návrh 
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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,   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. 

      

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík , Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Realizácia miestnych komunikácií a chodníkov:  

 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve starosta oboznámil poslancov   s vypracovanými 

rozpočtami na  Rekonštrukciu  miestnych komunikácií  a chodníkov v obci. Pripomenul, že 

v letných mesiacoch tohto roku je plánovaná oprava cesty III/2311 od kostola po koniec obce, 

preto je prvoradé zrekonštruovať chodníky popri hlavnej ceste. Po krátkej rozprave poslanci 

rozhodli realizovať rekonštrukciu chodníkov od ZŠ po predajňu Bartoš a na hornom konci od 

mosta po rod. dom č. 213a taktiež rekonštrukciu ulice „Na Hradoch“ s pokládkou rúr na 

dažďovú kanalizáciu. Zároveň úpravu rozpočtu obce na Rekonštrukciu chodníkov z rezervného 

fondu.  

Starosta dal hlasovať za zhotovenie verejného obstarávania a realizáciu stavieb Rekonštrukciu 

chodníkov po hlavnej ceste od ZŠ po predajňu Bartoš a na hornom konci od mosta po 

p.Figuru /č.213/ a Rekonštrukcia ulice „Na Hradoch “ a za úpravu rozpočtu obce RO č.2  na  

Rekonštrukciu chodníkov  z RF. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/   

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 5/ Rekonštrukcia miestneho rozhlasu: 

 

Na minulom zastupiteľstve  boli poslanci informovaní o rozpočte na Rekonštrukciu miestneho 

rozhlasu po celej obci alebo časti obce - horný koniec. Poslanci po krátkej rozprave sa uzniesli 

na zhotovenie verejného obstarávania na rekonštrukciu MR po celej obci.  

   

Starosta  dal hlasovať za zhotovenie  verejného obstarávania na rekonštrukciu rozhlasu v obci.  

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

    

Bod 6/ Rozšírenie Wifi pre Teba: 

 

Po prehodnotení cenovej  ponuky, ktorá bola predložená poslancom na minulom rokovaní  na 

koncepčné riešenie LAN siete  s víziou pripravenosti na rozšírenie  nových zariadení, ktoré je 

navrhnuté na bezpečnostné požiadavky dnešných štandardov starosta vyzval poslancov na 

hlasovanie za rozšírenie LAN siete. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7 /Kanalizácia obce:  

 

Starosta obce predložil poslancom rozpočet na stavbu Splašková kanalizácia II. a III. etapa , 

vetva A-1 ulica Nová, vetva A-3 ulica Kútová a vetva A-4 ulica Pod Uboč v celkovej sume 

1 023 307 €. Rozpočet na  stavbu po hlavnej ceste nie je spracovaný, pretože je  prisľúbené  zo 

ŽSK asfaltovanie cesty III. triedy. Pri podaní žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu 

Bratislava je potrebné doložiť okrem iného aj  verejné obstarávanie na uvedenú stavbu.   

Starosta dal hlasovať za zhotovenie verejného obstarávania na stavbu „Splašková kanalizácia 

II. a III. etapa.  

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 8/ Rôzne:  

. Dňa 20.05.2022 bola na obec doručená žiadosť od p. Milana Paľu, Vitanová 251,  v ktorej 

žiada o vydanie stanoviska na výstavbu chaty na pozemku, ktorý bol podľa geometrického 

plánu č 17883369-80/2020  zo dňa 29.06.2020, vyhotovený geodetom Jozefom Kupčulákom 

z Námestova.  Jedná sa o  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.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  za výstavbu rekreačnej chaty na uvedenom 

pozemku.  

    

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo 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 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. Z parc. č. 7056/3 žiada o odpredaj cca 20 m2 pri variante č. 1  alebo pri 

variante č. 2 cca 30 m2, kde je osadený telefónny stĺp a prípojka elektriny.  Uvedené parcele  

žiada o odpredaj za účelom scelenia  a majetko-právneho vysporiadania dvora.  Starosta bol 

osobne  pozrieť hranicu pozemku. Po krátkej diskusii poslanci súhlasili  s predbežným 

predajom parc.č. 7056/12, parc. č. 7056/13 a časti parc. č. 7056/3, podľa variantu č.2, na 

základe  prepracovaného geometrického plánu, v  ktorom bude presná výmera parc. č. 7056/3.   

Starosta dal hlasovať  na predložený návrh. 

    

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

. Pán Marcel Tomlan  osobne doniesol na zasadnutie žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na  akciu Vitanovský Kerman vo výške 1000,- €, ktorá sa bude konať dňa 

30.07.2022 a je to už 6. ročník.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za poskytnutie príspevku vo výške l 000,00 € na akciu 

„Kerman“. 
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Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík , Štefan Paľa,  Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

. Asistenčný tím Orava, o.z. Vitanová žiada o dotáciu z obce na akciu Offroad Vitanová vo 

výške 2000,00 €, ktorá sa plánuje v auguste 2022. 

Starosta dal hlasovať za poskytnutie dotácie z obce vo výške 2 000,00 € na akciu „Offroad “ 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

. . Starosta obce predniesol, že miestna komunikácia  Na Hradoch nie je vysporiadaná. 

Navrhol, aby sa uzatvorili Kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov od pôvodných vlastníkov. 

V minulosti na odkúpenie pozemkov pod miestne  komunikácie  bola cena 1,00 SK/m2, tak 

bolo navrhnuté aj teraz 1,00 €/m2. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za vysporiadanie a odkúpenie pozemkov pod miestnu 

komunikáciu Na Hradoch  v cene 1,00 € za m2. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

.  

9 Záver: 

 

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

starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.     

   

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

Overovatelia: Jaroslav Čakloš............................................. 

 

                      Jozef Obrtáč... ............................................... 

 

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



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

 

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 22.05.2022 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 

 

        

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.2. Zhotovenie verejného obstarávania na realizáciu stavieb Rekonštrukcia chodníkov po  

              hlavnej  ceste  od  ZŠ po predajňu  s.č.  121 a od horného  mosta po s. č. 213  

              a Rekonštrukcia ul. Na  Hradoch. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

      B.3. Zhotovenie verejného obstarávania stavbu Splašková kanalizácia II. a III. etapa: 

              vetva A-1 ul. Nová, vetva A-3 ul. Kútová, vetva A-4 ul. Pod Uboč a kanalizačné   

odbočky. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

      B.4. Zhotovenie verejného obstarávania na Rekonštrukciu miestneho rozhlasu v celej 

obci. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

          

      B.5. Rozšírenie LAN siete  na dopĺňanie  a rozširovanie nových zariadení v obci.  

         

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 



 

 

       B.6. Výstavbu rekreačnej chaty na pozemku, ktorý bol  vytvorený podľa GP 17883369-

80/2020 zo  dňa 29.06.2020 geodetom  Jozefom  Kupčulákom  z Námestova na  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 m,     

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  pre  p. Milana Paľu, Vitanová 251. 
 

       Dušan Ondrík, starosta obce 
 

 

   B.7.  P. Štefanovi Pajungovi, Vitanová 185 predbežný predaj pozemku parc. č. 7056/12 

o výmere 23 m2, parc. č. 7056/13 o výmere 4 m2 a časti parc.KN-C  č. 7056/3 na základe  

            prepracovaného geometrického plánu, v ktorom bude  výmera časti parc. č. 7056/3. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

    B.8. Odkúpenie a vysporiadanie miestnej komunikácie Na Hradoch  v cene po 1,00 € za m2 

od  pôvodných vlastníkov a uzatvorenie Kúpnych zmlúv. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

    B.9. Na akciu Vitanovský  kerman finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

    B.10. Asistenčnému tímu  Orava, o.z. Vitanová 460  dotáciu z obce  vo výške 2 000,00 € na 

akciu  „Offroad Vitanová 2022“.   

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 
 

    B.11. Úprava rozpočtu obce RO č.2. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

          

 

  C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

       C.1. Starostu obce  podpísaním Kúpnych zmlúv na vysporiadanie slepej ulice „ Na 

Hradoch“.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 


