
 

 

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 27.07.2022 v zasadačke obecného úradu  o 19.00 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 

 

Overovatelia:  Štefan Paľa 

    Ján Vojtašák    

            

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Schválenie realizácie stavieb 

  -Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

  -Rekonštrukcia objektu v obci pre spolkovú činnosť 

            5. Rôzne 

            6. 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 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 
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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, Jozef Gerčák, Ing. Róbert Obrtáč, 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, Jozef Gerčák, Ing.Róbert Obrtáč, Jozef Obrtáč  

Štefan Ondrík , Štefan Paľa,  Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4/ Realizácie stavieb:  

 

.     Starosta obce informoval poslancov, že dňa  18.07.2022 o 13.15.hod.  sa uskutočnilo 

otváranie cenových ponúk na zákazku: „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ 

v obci v dĺžke 5 495 m. Ponuku predložili traja uchádzači:  

 

1. MK hlas s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov vo výške: 23 981,75 € 

2. EL VO mont s.r.o. Tulčík 403 vo výške:   25 295,77 € 

3. O.S.V.O comp, a. s. Strojnícka 18, Prešov vo výške: 25 605,43 € 

 

Najnižšiu cenu zo všetkých ponúk dala firma MK hlas s.r.o. Sabinov a splnila všetky 

podmienky  v  zmysle Výzvy.  

Starosta dal hlasovať za realizáciu zákazky “Rekonštrukcia a modernizácia obecného 

rozhlasu“. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Štefan Ondrík, Štefan Paľa, Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/   

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

.     Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  na zákazku Rekonštrukcia komunikácie  „Na Hradoch“ 

a chodníky pri hlavnej ceste bolo dňa 18.07.2022 o 10.15 hod. Ing. Ľuboslavou Šafrovou 

v Tvrdošíne. Ponuku predložili traja uchádzači:  
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1. JANEX ML s.r.o. Vitanová 202 vo výške:   212 552,60 € 

2. Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol.s r.o.  

    Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš vo výške  215 400,00 € 

3. JK-REZOSTAV s.r.o. Matúškova 2575, Dolný Kubín:  230 622,25 € 

Najnižšiu cenu dala firma JANEX ML s.r.o. Vitanová 202, ktorá bude práce realizovať. 

 

.   Starosta informoval, že na zákazku  „Rekonštrukcia objektu v obci pre spolkovú činnosť“ 

v podkroví budovy obecného úradu  máme schválenú dotáciu vo výške 25 236,54 €. Zmluva 

o schválení nenávratného finančného príspevku  z Pôdohospodárskej platobnej agentúry  

Bratislava bola podpísaná a doručená vo februári 2022. Verejné obstarávanie bolo urobené 

v novembri 2019 a najnižšiu ponuku predložila firma PoStav s.r.o. Urbárska 624, Liesek, 

s ktorou je podpísaná Zmluva o dielo. Kvôli značnému  navýšeniu cien obstarávateľ nemusí 

robiť nové verejné obstarávanie, ale môže aplikovať postup uvedený vo Všeobecnom 

metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 18 ods.1 písm. c/ zákona 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. musí preukázať zmenu ceny, nesmie byť navýšenie 

hodnoty zákazky o viac ako 50 % oproti pôvodnej hodnoty. Potom je postačujúce, aby sa 

uzatvoril Dodatok k zmluve o dielo, že prišlo k navýšeniu celkovej ceny zákazky. Po krátkej 

rozprave poslanci  sa uzniesli, že treba od firmy PoStav s.r.o.  žiadať nový rozpočet na zákazku 

a zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starosta vyzval poslancov za predloženie nového rozpočtu na zákazku “Rekonštrukcia objektu 

v obci na spolkovú činnosť“. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Štefan Ondrík, Štefan Paľa, Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/   

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Bod 5/  Rôzne: 

 

.     Starosta informoval poslancov,  že akciu „Dožinky „ plánujeme na deň  28.08.2022 t. j. 

nedeľa. V sobotu večer   súbor gosťovská a heligonkári budú pozývať občanov na dožinky. 

V nedeľu o  14.00 hod. bude svätá omša. Pozvaní  budú Poliaci  z Tokárne a Dobczyc, 

s ktorými spolupracujeme na projektoch. Nedeľné popoludnie nám  spríjemnia súbory 

a heligonkári z našej a so susedných obcí a  pozvaný je aj spevák Marián  Bango.  

Starosta dal hlasovať za akciu „Dožinky“, ktorá sa uskutoční dňa 28.08.2022.  

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Štefan Ondrík, Štefan Paľa,   Martin Ťapaj, Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

.     Poslanec  Jozef Obrtáč pripomenul, že na pozemkoch JPÚ v lokalite „Nad Borky“ treba 

zistiť  možnosti  pri prekládke vysokého napätia na Stredoslovenskej distribučnej, a.s.   
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.     Poslanec Martin Ťapaj hovoril , že na objekte „Telocvičňa“ je problém so zatekaním vody 

na podlahu cez strešnú konštrukciu pri prudkom daždi popod hrebeňový plech. Závady už boli 

odstránené zo strany dodávateľa Stavebného podniku viac krát.  Poslanci po krátkej diskusii 

rozhodli dať urobiť odborný posudok na odstránenie závady so zatekaním strechy na objekte 

telocvičňa. 

  

    

6 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 27.07.2022 o 19.00 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. Realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ firmou MK 

hlas,  s.r.o. Sabínov  z kapitálových výdavkov.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3 Akciu „Dožinky“ na deň 28.08.2022 s pozvaním speváka Mariána Bangu. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

      

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

C/ UKLADÁ: 

 

      C.1. Na zákazku „Rekonštrukcia objektu v obci pre spolkovú činnosť“ žiadať  firmu  

PoStav,  s.r.o. Liesek, ktorá  bola úspešná vo verejnom obstarávaní o predloženie   nového 

rozpočtu.   

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      C.2. Na Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina zistiť u kompetentných možnosti 

prekládky  vysokého napätia na pozemkoch JPÚ v lokalite „Nad Borky“. 

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       C.3. Zhotoviť odborný posudok na odstránenie závad  zatekania strechy na objekte 

telocvičňa.          

Dušan Ondrík, starosta obce 


