
 

 

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 01.09.2020 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

   Jaroslav Čakloš  

Jozef Gerčák 

Jozef Obrtáč 

Ing. Róbert Obrtáč 

Štefan Paľa   

   Martin Ťapaj 

            Ján Vojtašák  

 

Neprítomný:              Štefan Ondrík 

                

Overovatelia:  Jozef Gerčák 

Jozef Obrtáč    

             

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

            1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola plnenia uznesenia 

 4. Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ 

 5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

6. Prerokovanie odovzdania Telocvične do správy majetku ZŠ s MŠ 

 7. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 8. Prerokovanie žiadosti 

  -predaj obecného pozemku Ing Miroslave Poláčekovej a manž. Vitanová 389 

  -ZŠ s MŠ – otvorenie tried s nižším počtom žiakov 

 9. Rôzne  

 10. Záver. 

 

Bod 1/ Otvorenie: 

        2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Dušan Ondrík a privítal 

všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 8.  Za overovateľov zápisnice  určil poslancov Jozefa Gerčáka a Jozefa 

Obrtáča. Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku obecného úradu. Potom 

predložil návrh programu a vyzval poslancov  na doplnenie  alebo zmenu programu. Nikto 

z poslancov nenavrhol doplnenie ani zmenu programu, tak starosta dal hlasovať za predložený 

program. Starosta dal hlasovať za  celkový predložený program. 
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Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč,   Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesenia: 

 

Starosta obce  predniesol kontrolu plnenia uznesenia a konštatoval, že body uznesenia sú 

splnené, resp. sa plnia priebežne. 

 

Bod 4/ Správa starostu obce: 
- Bežná údržba verejných priestranstiev – kosenie trávy v cintorínoch, pri dome smútku 

a v strede obce, čistenie rigolov, postrekovanie chodníkov proti burine. 

- Osadenie kvetináčov pri dome smútku. 

- Osvetlenie domu smútku – výmena svietidiel. 

- Zavedenie vodovodu do domu smútku.  

- Oprava a údržba  kamerového systému v strede obce. 

- Úprava školského dvora pri Telocvični. 

- Telocvičňa pri ZŠ je skolaudovaná. Na Okresný úrad, odbor katastra do Tvrdošína 

bola podaná žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností. 

- Osadenie zrkadiel na križovatkách. 

Starosta dal hlasovať, aby sa Správa zobrala na vedomie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo. 

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

Róbert Obrtáč,   Štefan Paľa, Martin Ťapaj , Ján Vojtašák/ 

Proti:  0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 5/ Konsolidovaná výročná správa: 

 

Pracovníčka obecného úradu predniesla poslancom  Konsolidovanú  výročnú správu obce 

Vitanová  za rok 2019, ktorá informuje o stave obce a ZŠ s MŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice.   

Starosta dal  hlasovať, aby sa konsolidovaná výročná správa zobrala na vedomie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 6/  Odovzdanie Telocvične: 

 

Starosta pripomenul, že Telocvičňa je skolaudovaná, pridelené je s. č. 467 a navrhol odovzdať 

ju vedeniu školy, ktorá bude majetok spravovať. Napokon  ju najviac budú využívať žiaci počas 

vyučovania. Telocvičňu treba  odovzdať Protokolom o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ.  

Celková hodnota budovy je 490 312,50 €, z čoho dotácia z OÚ odbor školstva , Žilina bola 

150 000,00 € a ostatné sú vlastné zdroje obce, ktoré predstavujú 340 312,50 €. 

Starosta dal hlasovať za odovzdanie telocvične Protokolom  do správy ZŠ s MŠ. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 7/ Dodatok č. 1: 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti obce Oravský Biely Potok, ktorý chce pristúpiť do 

Spoločného obecného úradu – stavebného úradu so sídlom v Meste Trstená. Všetky obce, ktoré 

patria so spoločného úradu majú schváliť  Dodatok č. l. k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu na pristúpenie obce Oravský Biely Potok do spoločného stavebného úradu. 

Starosta dal hlasovať za toto uznesenie. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 8/ Prerokovanie žiadostí: 

 

Mário Poláček, a manž. Ing. Miroslava Poláčeková,  bytom Vitanová 389 žiadajú  o odkúpenie 

obecného pozemku parc. č. 20377/22 o výmere  32 m2, zapísaného na LV č. 3647, ktorého 

vlastníkom je Obec Vitanová v podiele 1/1. Na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2020 bola 

prerokovaná žiadosť a bol  schválený predbežný súhlas na predaj pozemku. Menovaní doložili 

GP č. 50096788-46/2020 vyhotovený  dňa 17.07.2020 Ing. Marianom Bullom.  Obecný 

pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom, na ktorom je postavená časť hospodárskej 

budovy.   

Starosta dal hlasovať za predaj časti obecného pozemku parc. č. 20377/2 , zapísaná na LV č. 

3643, ktorý podľa GP č. 50096788-46/2020 vyhotovený  dňa 17.07.2020  tvorí diel 12 a 13 vo 

výmere 32 m2 po 5 ,00 € za m2 podľa osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8 písm. e  zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, ,  Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 
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Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

ZŠ s MŠ Vitanová žiada o povolenie tried s nižším počtom žiakov ako stanovuje  zákon č. 

188/2015  o výchove a vzdelávaní v triedach 6.a 7. ročník - počet žiakov 13 a v 8. a 9. ročníku 

- počet žiakov 14. Vzhľadom k tomu, že máme plno organizovanú školu so všetkými ročníkmi, 

je nevyhnutné zachovať aj tieto triedy s nižším počtom žiakov. 

 

Starosta dal hlasovať o povolenie otvoriť uvedené triedy s nižším počtom žiakov. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, ,  Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 9/ Rôzne: 

 

Starosta obce oboznámil poslancov listom z Okresného riaditeľstva policajného zboru 

v Dolnom Kubíne  o zaistení pracovného stroja zn. Caterpillar, typ 428 D z dôvodu podozrenia 

zo zásahu do jeho VIN čísla. V súčasnosti sa pracovný stroj nachádza v objekte Hasičského 

a záchranného zboru v Žiline. Nakoľko si nárok na zaistený pracovný stroj uplatnila aj 

podnikateľka z Českej republiky, tak v zmysle Trestného poriadku z dôvodu pochybnosti, 

komu zaistená vec patrí si musíme uplatniť v občianskom súdnom konaní.  

 

Starosta informoval prítomných o ukončení Zmluvy o diela s firmou Geomal, s.r.o. Trstená 

zastúpenou Ing. Andrejom Mažárim ku koncu augustu 2020 na vypracovanie  a vykonanie 

projektu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Tlúm a Nad Borky. Starosta navrhol 

uzatvoriť Dodatok  k Zmluve o dielo  s Geomalom, s.r.o. Trstená na dobu určitú do 30.09.2022 

a dal hlasovať. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, ,  Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta informoval prítomných, že predseda Urbárskeho družstva Vitanová oznámil, že za 

skladom pri obecnom úrade, by chceli na urbárskom  pozemku  postaviť  garáže  a sklady 

a zároveň urobiť  prístupovú cestu k týmto stavbám,  nakoľko sa bude prechádzať popred 

budovu obecného úradu. Starosta pripomenul, že tam  obec plánuje vybudovať zberný dvor. 

Navrhol predsedovi urbáru prenájom obecných  pozemkov KN-E parc.č. 693, KN-E parc. č..  

644/2 a KN-E parc.č 1219/10 o celkovej výmere 508 m2, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej ceste 

/na dolnom konci/ pri s. č. 27.  

Starosta dal hlasovať za prenájom obecných pozemkov urbárskemu družstvu. 
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Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, ,  Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pracovníčka obecného úradu predniesla návrh na  úpravu rozpočtu obce RO č. 6. Jedná sa o 

kapitálový príjem: dotácia zo Slovenského futbalového zväzu Bratislava na  zateplenie šatní  

pre TJ – 10 000,00 € / 322001, kód 111/ a  kapitálové výdavky na zateplenie šatní /vyúčtovanie 

dotácie 0810 717002, kód 111/. Starosta vyzval poslancov na  hlasovanie za úpravu rozpočtu 

obce. 

 

Z 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Róbert Obrtáč, Štefan Paľa,  Martin Ťapaj a Ján Vojtašák/ 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Proti:  0 poslancov  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 10/ Záver: 

  

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania 

starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.         

 

 

 

 

          Dušan Ondrík  

          starosta obce 

 

 

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

 

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

                    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 01.09.2020 v zasadačke obecného úradu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

       A.1. Kontrolu plnenia uznesenia. 

 

Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.2.  Správu starostu obce od posledného zasadnutia. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       A.3.  Konsolidovanú výročnú správu obce Vitanová za rok 2019. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      A.4.  Úpravu rozpočtu obce RO č. 6. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

      

B/ SCHVAĽUJE: 

 

      B.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

          

      B.2.  Zverenie Telocvične do správy ZŠ s MŠ Vitanová vo výške 490 312,50 € na 

               základe Protokolu o zverení majetku. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

      B.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu za základe ktorého  

              pristupuje Obec Oravský Biely Potok, PSČ: 027 42, IČO: 00314706 do Spoločného  

              stavebného úradu. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

   

      B.4. Základnej škole s materskou školou  vo Vitanovej otvorenie štyroch tried s nižším 

počtom  žiakov ako stanovuje zákon č. 188/2015 o výchove a vzdelávaní - v 6. a 7. ročníku po 

13 žiakov a v 8.  a 9. ročníku po 14 žiakov.         

        Dušan Ondrík, starosta obce 
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         B.5. Predaj časti obecného pozemku KN- E parc.  č. 20377/2, zap. na LV č. 3643, ktorý 

podľa GP č. 50096788-46/2020 zo dňa 31.07.2020 tvorí diel č.12 a diel č.13 novovytvoreného  

pozemku registra KN-C parc. č. 127/9 a parc. č. 127/10 o výmere 32 m2 v prospech  

Mária Poláčeka  a manž. Ing. Miroslavy Poláčekovej, bytom Vitanová 389 za kúpnu cenu 

5,00 € za m2, celková suma vo výške 168,00 €. Obecný pozemok sa predáva podľa § 9a  

 ds.8 písm. b,  zákona  138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý  

  tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom na ktorom je postavená časť hospodárskej              

budovy.  

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

B.6. Prenájom obecných  pozemkov KN-E parc.č.   693, KN-E parc. č. 684/2 a KN-

E  parc.č. 1219/10 v celkovej výmere 508 m2 Urbárskemu  družstvu Vitanová na 

výstavbu garáži  a skladu. 

 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

B.7. Uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s firmou Geomal, s.r.o. Trstená, zastúpenou 

Ing. Andrejom  Mažárim  na vypracovanie a vykonanie projektu   na jednoduché 

pozemkové  úpravy v lokalite Tlúm a Nad Borky na dobu určitú do 30.09.2022. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

       

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
 

C/ SPLNOMOCŇUJE: 

 

      C.1.  Starostu obce podpísaním Protokolu o zverení Telocvične do správy Základnej škole  

               s materskou školou vo Vitanovej. 

 

 .              Dušan Ondrík, starosta obce 

 

C.2. Starostu obce podpísaním Dodatku č. l k Zmluve o zriadení spoločného obecného 

úradu na  pristúpenie Obce Oravský Biely Potok, PSČ 027 42, IČO: 00314706 do 

Spoločného  stavebného úradu. 

          

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

C.3. Starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy na predaj časti obecného pozemku 

v prospech  Mária Poláčeka a manž. Ing. Miroslavy Poláčekovej, bytom Vitanová 389, 

podľa  uznesenia B.5. 

        

          Dušan Ondrík, starosta obce 

 

         C.4. Starostu obce podpísaním Zmluvy o prenájme pozemkov Urbárskemu družstvu 

Vitanová   podľa uznesenia B.6. 

        Dušan Ondrík, starosta obce 
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         C.5. Starostu obce podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo s firmou Geomal, s.r.o. 

Trstená, zastúpenou Ing.  Andrejom  Mažárim  na vypracovanie a vykonanie projektu   na  

 jednoduché pozemkové  úpravy v lokalite Tlúm a Nad Borky na dobu určitú do           

30.09.2022. 

 

        Dušan Ondrík, starosta obce 

 

       

  

 


