
 

 

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 17.07.2022 v zasadačke obecného úradu  o 10.00 hod. 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

Jozef Gerčák  

Ing. Róbert Obrtáč 

Štefan Ondrík 

Štefan Paľa 

Martin Ťapaj 

             

 

Neprítomní poslanci ospravedlnení:  
Jaroslav Čakloš 

Jozef Obrtáč 

Ján Vojtašák  

 

Overovatelia:  Jozef Gerčák 

    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. VZN č.1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

                v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vitanová 

 6. Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

 7. Prerokovanie žiadostí 

            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 6. Poslanci Jaroslav Čakloš, Jozef Obrtáč a Ján Vojtašák sa  

vopred ospravedlnili. 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Jozefa Gerčáka a Martina Ťapaja.  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. 

      

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek, Jozef Gerčák, Ing. Róbert Obrtáč,   Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa, Martin Ťapaj/ 

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 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek, Jozef Gerčák, Ing.Róbert Obrtáč,  Štefan Ondrík , 

Štefan Paľa,  Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Správa starostu obce:  

 

Správa starostu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

- Dňa 18. 07.2022 t. j. zajtra  sa uskutoční otváranie obálok a  vyhodnotenie  cenových 

ponúk na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie  na Hradoch,  Rekonštrukcia 

chodníkov od ZŠ  po predajňu Bartoš  a na hornom konci od mosta po s.č. 213 

a   Miestneho rozhlasu. 

- Oprava Jurusovho mosta. 

- Bežná údržba v obci – kosenie trávy na verejných priestranstvách. 

- Spevňovanie brehov rieky Oravica sa plánuje na jeseň. 

- Premiestnenie kolotoča od budovy Materskej školy. 

- Zamestnanci OcÚ opravujú schody  a robia oporný múr pri bývalej kotolni ZŠ. 

- Zhotovenie geometrického plánu za budovou obecného úradu, kde plánujeme zberný 

dvor. Treba vypracovať nájomnú zmluvu s Urbárskym družstvom Vitanová na 

pozemok.  

 

Starosta dal hlasovať, aby sa Správa  zobrala na vedomie. 

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,   Jozef Gerčák, Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa, Martin Ťapaj/   

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 5/ VZN č. 1/2022: 

 

Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  č. 1/2022 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  na úradnej tabuli  a internetovej stránke 

obce dňa 01.07.2022 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Za pobyt dieťaťa  v MŠ je 

navrhnutý nezmenený  poplatok v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa, za Školský klub detí 

poplatok vo výške 10,00  a výška stravnej jednotky  z 1. finančného pásma do 3. finančného 

pásma  

 

Starosta dal hlasovať za VZN č. 1/2022:  

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek, , Jozef Gerčák,  Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

    

Bod 6/ Voľby 2022: 

 

Starosta obce informoval, že voľby do orgánov samosprávy obcí  a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29.10.2022. V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. 

je potrebné obecným zastupiteľstvom určiť volebný obvod, počet poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktorý sa má zvoliť a úväzok starostu obce na nasledujúce obdobie 2022 – 2026. 

Starosta dal hlasovať za  volebný obvod č. 1, počet poslancov 9 a za plný pracovný úväzok 

starostu obce:  

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing.Róbert  Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7 /Žiadosti:  

 

      Dňa 27.6.2022 pod č. 239/2022 bola doručená na obec od Štefana Pajunga, Vitanová 185 

Žiadosť na predaj  časti pozemkov vo vlastníctve obce, zapísaných na LV č. 721, parc. č. 

7056/18 o výmere 23 m2,  parc. č. 7056/17 o výmere 4 m2 a parc. č 7056/20 o výmere 45 m2 , 

ktoré boli   podľa geometrického plánu č. č. 79/2022 zo dňa 23.05.2022 zhotovené geodetom 

Ing. Mažárim z Trstenej a overené na Okresnom úrade v Tvrdošíne dňa 16.06.2022. Na 

minulom rokovaní bol schválený predbežný predaj na základe prepracovania geometrického 

plánu. Uvedené časti  parciel  sa nachádzajú vo dvore menovaného. Po krátkej diskusii bola 

navrhnutá cena 5 €/1 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o celkovú výmeru 72 

m2 v sume  360,00 €, ktorú  kupujúci zaplatí na účet obce alebo v pokladni .  
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Zároveň starosta pripomenul, že p. Pajung Štefan je vlastníkom pozemku  na miestnej 

komunikácii  Na Hradoch, ktorá zatiaľ nie je vysporiadaná. Na základe spracovaného GP 

navrhol uzatvoriť Kúpnu zmluvu na vysporiadanie  miestnej komunikácie. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  za predaj pozemku vo vlastníctve obce  v celkovej 

výmere 72 m2 po 5,00 €/m2, t.j. vo výške 360,00 €.Zároveň  odkúpiť a uzatvoriť Kúpnu zmluvu 

od Štefana  Pajunga na vysporiadanie miestnej komunikácie Na Hradoch po 1,00 €/m2 podľa 

GP.    

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing.Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

     Dňa 12.07.2022 bola na obec doručená žiadosť od Martina Štechu, trvale bytom Habovka , 

Blatná 288/89 na odkúpenie obecného pozemku  parcela registra „E“ č. 23977/4 o výmere 20 

m2. Po krátkej rozprave starosta dal hlasovať za predaj obecného pozemku.  

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 0 poslancov 

Proti:   6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing.Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Zdržal sa:  0 poslancov 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

       Pani  Daniela   Hucíková,  Západ  1141/25, Trstená   doručila  dňa  15.07.2022  žiadosť 

o vydanie stanoviska ku stavbe  rekreačná chatka  DANIELA na pozemkoch  registra "E“ č. 

6870 a 6871 v kat. území Vitanová. Poslanci boli zároveň informovaní, že dňa 16.06.2022 bola 

od menovanej na obec doručená žiadosť o vydanie stanoviska  na rekreačné objekty Domčeky 

Daniela na uvedených  pozemkoch registra „E“ č. 6870 a 6871. Dňa 11.07.2022 bola zaslaná 

odpoveď v znení: Parcely registra „E“ č. 6870 a 6871 v k.u. Vitanová nie sú podľa platného 

územného plánu obce Vitanová, ktorý bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 

4/2004 zo dňa 25.06.2004 určené na zastavenie. Na základe uvedenej skutočnosti nie je 

v súčasnej dobe možné vydať súhlasné stanovisko k stavbe rekreačných objektov Domčeky 

Daniela.  Obec v dohľadnej dobe plánuje riešiť zmenu územného plánu. Poslanci po krátkej 

diskusii súhlasia s uvedeným vyjadrením, ktoré bolo  zaslané. 

          

Bod 8/ Rôzne:  

 

     Poslanec Martin Ťapaj pripomenul, že na futbalovom  ihrisku je potrebné  urobiť 

zavlažovanie. Po krátkej diskusii poslanci navrhli dať spracovať projekt.  

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh:   

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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      Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2022 predniesol hlavný kontrolór obce. Tvorí prílohu 

zápisnice. Starosta dal hlasovať za predložený Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2022.  

 

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

     Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce -  poskytnutých finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu. Starosta dal hlasovať, aby sa úprava RO zobrala na vedomie. 

 

Zo 6 prítomných poslancov hlasovalo. 

Za: 6 poslancov /Daniel Bôžek,  Jozef Gerčák,  Ing. Róbert Obrtáč, Štefan Ondrík, 

Štefan Paľa,   Martin Ťapaj/ 

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: Jozef Gerčák............................................. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 17.07.2022 o 10.00 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. Úprava rozpočtu obce  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce       

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 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.3 Štefanovi  Pajungovi,  Vitanová  185  na základe prepracovaného geometrického plánu 

č. 79/2022 zo dňa 16.06.2022 predaj  časti  pozemkov  vo  vlastníctve  obce    parc. č. 7056/18 

o výmere 23 m2,  parc.  č. 7056/17 m2 o výmere 4 m2  a  parc.  č. 7056/2  o výmere 45 m2,  

spolu výmera 72 m2  po 5,00 € za 1 m2 v celkovej  sume 360,00 €, ako prípad hodný 

osobitného  zreteľa.   Zároveň  odkúpiť  a  uzatvoriť  Kúpnu   zmluvu  na  pozemok  pod 

 miestnu komunikáciu   Na  Hradoch, ktorého vlastníkom je  Štefan   Pajung po 1,00 €/m2              

podľa geometrického plánu.    

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.4. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 



 

 

      

      B.5. Vypracovať projekt na zavlažovanie futbalového ihriska. 

         

        Dušan Ondrík, starosta obce 
         

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ URČUJE: 

 

      C.1. Pre voľby do orgánov samosprávy volebný obvod č.l. 

 

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      C.2. Podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026: 9 poslancov. 

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       C.3. V súlade s § 11 ods.4 písm. d zákona SNR č. 3696/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení   neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu   

funkcie starostu obce na plný pracovný úväzok. 

 

          

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

D/ NESCHVAĽUJE: 

 

      D.1. Martinovi Štechovi, trvale bytom Habovka, Blatná 288/89 predaj pozemku vo  

              vlastníctve obce parcele  registra  „E „ č.  23977/4 o výmere 20 m2. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

  E/ SPLNOMOCŇUJE:  
 

       E.1. Starostu obce  podpísaním Kúpnych zmlúv podľa uz.B.3.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

 

 

 


