
 

 

O B E C   V I T A N O V Á 
       

   Z Á P I S N I C A 
               z ustanovujúceho   zasadnutia   

 

 obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2022  v zasadačke obecného úradu  o 17.00 hod. 

 

Prítomní:       Dušan Ondrík, starosta obce  

  Mgr.Dušan Kovaľák, novozvolený starosta obce 

Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

Mgr. Mária Kulkovská 

Vladimír Kulkovský 

Igor Lacko 

Ján Mišuda 

Jozef Obrtáč 

Ing. Róbert Obrtáč 

Ján Ševc 

Ján Vojtašák 

             

Overovatelia:  Daniel Bôžek 

Ján Vojtašák 

       

Zapisovateľka:          Štefánia Lanďáková 

     

Program: 

 

              1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

   4. Zloženie sľubu starostu obce 

   5. Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    6. Vystúpenie starostu obce 

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

   8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

                zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

   9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

 10. Určenie platu starostu obce 

 11. Diskusia 

 12. Záver 

        

Bod 1/ Otvorenie: 

        2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Ustanovujúce zasadnutie   obecného zastupiteľstva  sa začalo Slovenskou štátnou hymnou, 

oficiálne ho  otvoril  starosta obce Dušan Ondrík. Privítal novozvoleného starostu obce, 

poslancov a všetkých  prítomných.      

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Daniela Bôžeka a Jána Vojtašáka.  Písaním 

zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku obecného úradu. Zároveň vyzval  



 

 

      -2- 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie Štefániu Lanďákovú, aby prečítala výsledky volieb 

do orgánov miestnej samosprávy. 

 

Bod 3/ Oznámenie výsledku volieb: 

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Štefánia Lanďáková informovala o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 29.10. 2022. Správa o výsledku volieb tvorí 

prílohu zápisnice. 

      

Bod 4/ Zloženie sľubu starostu obce:  

 

Novozvolený starosta obce Mgr. Dušan Kovaľák zložil zákonom predpísaný sľub, ktorého 

znenie prečítal a následne sa po jeho písomné vyhotovenie podpísal. Zároveň mu bolo 

odovzdané osvedčenie o zvolení za starostu obce, čím sa ujal svojej funkcie. Podpísaný sľub 

starostu obce tvorí prílohu zápisnice. 

 

       

Bod 5/ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

Následne novozvolený starosta Mgr. Dušan Kovaľák prečítal  sľub poslancov obecného 

zastupiteľstva a všetci zvolení poslanci sa podpísali pod jeho písomné vyhotovenie: Ing. Róbert 

Obrtáč, Ján Vojtašák, Igor Lacko, Mgr. Mária Kulkovská, Ján Ševc, Jozef Obrtáč, Vladimír 

Kulkovský, Ján Mišuda, Daniel Bôžek, čím sa ujali svojej funkcie. Zároveň im bolo odovzdané 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Podpísaný sľub tvorí prílohu 

zápisnice. 

  

Bod 6/ Vystúpenie starostu obce: 

 

Novozvolený starosta Mgr. Dušan Kovaľák predniesol nasledovný príhovor: 

Vážené dámy a páni, 

dovoľte mi, aby som sa na začiatku aj touto cestou poďakoval našim spoluobčanom, ktorí sa 

zúčastnili v týchto komunálnych voľbách a svojím hlasom rozhodli o súčasnom výsledku 

volieb, či už na funkciu starostu alebo poslancov.  Dôveru spoluobčanov si veľmi vážim 

a urobím všetko preto, aby som naplnil ich očakávania. Byť starostom je pre mňa veľká česť 

ale zároveň si uvedomujem, že je to aj obrovská  zodpovednosť. Viem, že ma čaká veľa práce 

pre naplnenie predvolebných  vízií a že to mnohokrát nebude ľahké, ale  verím, že spolu s vami 

poslancami ako aj so zamestnancami obce budeme hľadať všetky riešenia pre ich splnenie.  

Vážení poslanci, vám blahoželám k zvoleniu a želám vám  úspešné štyri roky, veľmi veľa 

trpezlivosti a vždy múdre rozhodnutia. Všetkých vás poznám, preto verím, že úlohy 

vyplývajúce z vašej funkcie prijmete zodpovedne a všetci si budeme plniť svoje povinnosti.  

Nikdy nezabúdajme, že  my sme tu pre občanov a nie naopak. Prosím vás spoločne hľadajme 

cesty, ktoré nás budú spájať a nie cesty, ktoré nás rozdelia. Chcem, aby sme vytvorili  v obci 

pokojnú atmosféru a konali  vždy v jej záujme a v prospech našich obyvateľov. 

V závere by som chcel poďakovať starostovi Dušanovi Ondríkovi  a poslancom obecného 

zastupiteľstva  za ich  doterajšiu prácu a prínos  pre našu obec. Do ďalšej etapy života mu  

prajem hlavne veľa zdravia a úspechov v pracovnom ako aj  osobnom živote.  
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Bod 7/ Schválenie programu: 

 

Starosta obce Mgr. Dušan Kovaľák sa ujal vedenia obecného zastupiteľstva a  skonštatoval, že 

z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, čím je zasadnutie 

uznášaniaschopné. Následne predniesol návrh programu zasadnutia 

              1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

   4. Zloženie sľubu starostu obce 

   5. Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    6. Vystúpenie starostu obce 

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

   8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

                zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

   9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

 10. Určenie platu starostu obce 

 11. Diskusia 

 12. Záver 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie . 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 
Bod 8/ Poverenie poslanca: 

 

Poslanci  prerokovali poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12, ods.2  prvá veta, ods.3 tretia 

veta ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Starosta vyzval poslancov, aby predniesli návrh na uvedeného 

poslanca a vzhľadom k tomu, že ani jeden z poslancov nevyjadril svoj návrh,  navrhol poslanca 

Ing. Róberta Obrtáča, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh: 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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Bod 9/ Zriadenie komisií: 

 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie 4 komisií obecného zastupiteľstva vo Vitanovej. 

- Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia 

- Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnej starostlivosti 

- Komisia pre vybavovanie sťažností, priestupkov, verejného poriadku, dopravnej 

a požiarnej prevencie 

- Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

Voľba predsedov a členov komisií bola verejná.  

Za predsedu  Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia bol navrhnutý 

poslanec Ján Vojtašák. Za členov komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Obrtáč a Daniel Bôžek. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

Za predsedu Komisie kultúry, športu, školstva a sociálnej starostlivosti bola navrhnutá 

poslankyňa Mgr. Mária Kulkovská. Za členov komisie  boli navrhnutí poslanci Ing. Róbert 

Obrtáč a Ján Ševc.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

Za predsedu Komisie  pre vybavovanie sťažností, priestupkov, verejného poriadku, dopravnej 

a požiarnej prevencie bol navrhnutý poslanec Igor Lacko. Za členov komisie boli navrhnutí 

poslanci Vladimír Kulkovský a Ján Mišuda. 
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Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

Za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu bol navrhnutý poslanec Vladimír 

Kulkovský. Za členov komisie boli navrhnutí poslanci Ján Vojtašák a Daniel Bôžek. 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

Bod 10/ Plat starostu obce: 

 

Starosta v tomto bode vysvetlil, že základný plat starostu je určený zo zákona a v prípade, že 

by tento bod nebol prejednaný a schválený, tak starostovi patrí plat zo zákona. Následne nato 

Štefánia Lanďáková, podrobne  informovala o platnej úprave odmeňovania starostov obce 

v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení 

neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu z priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve na  základe Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok / 

1 211,00 €/ a násobku  podľa počtu obyvateľov  v obci 2,20. Poslanci môžu   plat zvýšiť                  

až o 60 %. Starosta sa k tomu vyjadril, že je to začiatok jeho práce a preto navrhuje, aby bol  

prejednaný iba základný plat bez navýšenia, čiže plat  vo výške 2665,00 €. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za predložený návrh. 

 

Z 9 prítomných poslancov hlasovalo: 

Za:  9 poslancov / Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, Vladimír Kulkovský, Igor  

                                              Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc,  

                                              Ján Vojtašák/  

Proti:    0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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Bod 11/ Diskusia: 
 

V diskusii starosta obce informoval prítomných, že v polovici mesiaca december je plánované 

ešte zastupiteľstvo, avšak  dňa 10. decembra od 17.00 hod. ZRPŠ a Základná škola vo Vitanovej 

organizujú   na parkovisku pri obecnom úrade Vianočné trhy, kde obec Vitanová taktiež 

poskytne potrebnú pomoc. Zároveň vyzval poslanca Igora Lacka na bližšie informácie ku tejto 

akcii a tento doplnil, že  plagáty sú už vyvesené,  o občerstvenie bude postarané,  podávať sa 

bude vianočný punč, kapustnica, zemiakové placky a iné. Možnosť zakúpenia vianočného 

tovaru od detí z našej školy a miestnych výrobcov.  

Všetci sú srdečne pozvaní na vianočné trhy.  

 

Starosta následne informoval, že dňa 29.12.2022 bude stavanie vianočného stromčeka v strede 

obce. Stromček bude postavený  zamestnancami obce a s objednanou technikou. Stromček 

poskytne bezodplatne  pán Jaroslav Noga.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Kulkovská predniesla informáciu, že Vianočná akadémia  sa  uskutoční 

dňa 18.12.2022 v sále kultúrneho domu a toto zabezpečuje ZŠ s MŠ Vitanová. 

 

Poslanec Vladimír Kulkovský  vystúpil s upozornením, že zápisnicu zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva je potrebné zverejniť do 14 dní na webovej stránke obce. Na toto upozornenie 

bol  ubezpečený, že toto sa bude dodržiavať.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Kulkovská  povedala, že je potrebné inovovať  webovú stránku našej 

obce. Starosta na to uviedol, že po preštudovaní zmluvy so súčasným poskytovateľom webovej 

stránky predpokladá, že  inovácia webovej stránky prebehne v priebehu budúceho roka. 

 

Na dotaz poslanca Igora Lacka ohľadom organizovania Mikuláša pre deti  v obci Vitanová sa  

po krátkej rozprave poslanci dohodli pripraviť na Mikuláša balíčky pre deti do 15 rokov 

v hodnote 3,00 € na 1 dieťa s rozvozom na koči po obci.  

 

Bod 12/ Záver: 

 

     Nakoľko program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta 

opätovne poďakoval  bývalému starostovi za doterajšiu prácu   pre obec, poprial mu veľa 

zdravia, osobných a pracovných úspechov v živote a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.       

 

 

         Mgr. Dušan Kovaľák  

                starosta obce 

 

 

Overovatelia: Daniel Bôžek............................................. 

 

                       Ján Vojtašák............................................ 

 

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

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
      ustanovujúceho  zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
   

konaného dňa 28.11.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE: 

 

    A.1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

     A.2. Vystúpenie starostu obce 

       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová       
 

B/ KONŠTATUJE: 

 

     B.1. Novozvolený starosta obce Mgr. Dušan Kovaľák zložil zákonom predpísaný sľub. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

      B.2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Daniel Bôžek, Mgr. Mária  Kulkovská, 

Vladimír  Kulkovský, Igor Lacko, Ján Mišuda, Jozef Obrtáč, Ing. Róbert Obrtáč, Ján Ševc, Ján  

 Vojtašák zložili zákonom predpísaný sľub. 

    

 Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 
      

C/ SCHVAĽUJE: 

 

     C.1.  Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

         

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

      C.2. Na Mikuláša balíčky pre deti do 15 rokov v hodnote 3,00 € na 1 dieťa s rozvozom na 

koči  po obci. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová       
 

D/ POVERUJE: 

 

      D.1. Poslanca Ing. Róberta Obrtáča  zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12, ods.2, prvá veta ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta, ods. 6 tretia veta 

zákona  SNR č.  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.      

          

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová       
 

E/ ZRIAĎUJE:       

 

      E.1. Komisiu stavebnú, územného plánovania a životného prostredia. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

         

      E.2  Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnej starostlivosti. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

      E.3. Komisia pre vybavovanie sťažností, priestupkov, verejného poriadku, dopravnej 

a požiarnej   prevencie. 

 

    

 Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

      E.4. Komisia pre ochranu verejného záujmu. 

 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová       
 

F/VOLÍ: 

 

     F.1.  Predsedu Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia: poslanec 

Ján  Vojtašák 

             členovia: poslanci  Jozef Obrtáč a Daniel Bôžek. 

    

     

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

     F.2.  Predsedu Komisie kultúry, športu, školstva a sociálnej starostlivosti: poslankyňa Mgr. 

Mária  Kulkovská 

            členovia: poslanci Ing. Róbert Obrtáč a Ján Ševc.  

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 



 

 

 

     F.3. Predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností, priestupkov, verejného poriadku, 

dopravnej a požiarnej: poslanec Igor Lacko   

           členovia: poslanci Vladimír Kulkovský a Ján Mišuda. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

     F.4. Predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu: poslanec Vladimír Kulkovský  

           členovia: poslanci Ján Vojtašák a Daniel Bôžek. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová       

 

G/URČUJE: 

 

     G.1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch  starostov obcí v znení  neskorších predpisov plat starostovi obce z priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve na základe Štatistického úradu  za predchádzajúci kalendárny 

rok  a násobku podľa počtu obyvateľov 2,2 vo výške 2 665,00 €. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová 

 

H/UKLADÁ: 

 

     H.1. Inovovať webovú stránku  obce. 

 

             Termín: v priebehu roka 2023    Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

     H.2. Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejňovať na webovej stránke 

obce do 14 dní. 

 

    

 Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

 

 


