
 

 

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 16.12.2022  v zasadačke obecného úradu  o 16.30 hod. 

 

Prítomný:       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

   

Prítomní poslanci:    Daniel Bôžek 

Mgr. Mária Kulkovská 

Vladimír Kulkovský 

Igor Lacko 

Ján Mišuda 

Jozef Obrtáč 

Ing. Róbert Obrtáč 

Ján Ševc 

Ján Vojtašák 

             

Ďalší prítomní:    Ing. Marián Čakloš, kontrolór obce 

   Štefánia Lanďáková, zamestnankyňa obce 

Program: 

              1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   3. Správa starostu o činnosti obce a kontrola plnenia uznesenia 

   4. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce 

   5. Rozpočet obce na roky 2023-2025 

    6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023  

   7. Rôzne 

   8. Diskusia 

   9. Záver 

        

Bod 1/ Otvorenie: 

        2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Rokovanie   obecného zastupiteľstva  otvoril starosta obce Mgr. Dušan Kovaľák, ktorý privítal 

všetkých  prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, čím je 

rokovanie uznášaniaschopné. Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov Mgr. Máriu 

Kulkovskú a Jána Mišudu.  Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú, pracovníčku 

obecného úradu.  

Starosta obce predložil na schválenie tento program:  

              1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   3. Správa starostu o činnosti obce a kontrola plnenia uznesenia 

   4. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce 

   5. Rozpočet obce na roky 2023-2025 

    6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023  

   7. Rôzne 

   8. Diskusia 

   9. Záver 
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Zároveň starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Keďže nikto 

z poslancov nemal doplňujúci návrh, dal hlasovať za predložený program.  

 

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 

Zdržali sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

      

Bod 3/ Správa starostu obce a kontrola plnenia uznesenia  

 

Starosta predložil poslancom informáciu o činnosti obce od posledného zasadnutia: 

 

Starosta informoval poslancov o prevzatí Obecného úradu vo Vitanovej dňa 29.11.2022 za 

prítomnosti bývalého starostu Dušana Ondríka, poslanca Daniela Bôžeka a hlavného kontrolóra 

Mariána Čakloša. Bol spísaný aj Delimitačný protokol, kde bol uvedený aj stav účtov ku dňu 

28.11.2022 a to na bežnom účte suma vo výške 67 784,19 EUR a na účte rezervného fondu 

suma vo výške 66 090,23 EUR. Od dňa 29.11.2022 do dňa 09.12.2022 starosta Mgr. Dušan 

Kovaľák  použil finančné prostriedky na nákup nafty(cca. 280,-EUR), darčekov na Mikuláša 

(cca. 750,-EUR), postavenie stromčeka (cca. 85,-EUR) a kúpu vianočného osvetlenia              

(cca. 145,-EUR), čiže spolu cca. 1260,-EUR. Na bežnom účte však ku dňu 09.12.2022 už ostala 

suma iba 14.077,15 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli použité na doplatenie faktúr a 

finančných transakcií za mesiac november 2022, ako aj na mzdy za mesiac november 

a odstupné bývalého starostu Dušana Ondríka. Starosta Mgr. Dušan Kovaľák toto uviedol, aby 

sa predišlo dezinformáciám, ktoré sa šíria po obci ohľadom stavu účtov. Dňa 15.12.2022 sa 

stretol a rozprával aj s bývalým starostom Dušanom Ondríkom a zhodli sa na tom, že ak sa 

niekto bude pýtať z občanov, aká suma ostala na účtoch, tak sa uvedie suma cca. 82 000,-EUR, 

čo je vlastne suma, s ktorou novozvolený starosta môže naozaj disponovať. Mgr. Dušan 

Kovaľák ešte raz poďakoval Dušanovi Ondríkovi za tento stav.  

 

Starosta informoval ku činnosti obecného úradu od nástupu do funkcie, kde uviedol, že            

dňa 29.11.2022 sa postavil stromček v strede obce, po obci sa rozložili vianočné ozdoby 

a osvetlenia, robila sa zimná údržba ciest a chodníkov po celej obci. Pomedzi to sa ešte 

vypratáva veľká murovaná hala od neporiadku  a areál obecného úradu. Dňa 10.12.2022 obecný 

úrad  poskytol  potrebnú súčinnosť  pri organizovaní Vianočných trhov vo Vitanovej. Veľké 

ďakujem patrí rodičom zo ZRPŠ, osobám so stánkami  a pracovníkom Obecného úradu vo 

Vitanovej. Uviedol, že počul veľmi dobré ohlasy na túto akciu, ktorá sa skončila úplne  v čase 

okolo 21.30 a bez žiadnych výtržností. 

 

Starosta ďalej informoval, že sa zúčastnil nasledovných rokovaní: 

- Dňa 7.12.2022 na MAS ORAVA o.z. v Dlhej nad Oravou. Vysvetlil, že sa jedná o združenie, 

ktoré dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby z okresov Tvrdošín a Dolný Kubín za 

účelom zlepšovania kvality života v regiónoch Oravy. Cez uvedené združenie je možné žiadať 

pri výzvach o nenávratné finančné príspevky pre obec.  
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-Dňa 08.12.2022 na rokovaní ZMO HO v Nižnej nad Oravou. Témou tohto rokovania okrem 

výsledkov komunálnych volieb, predstavenie sa jednotlivých starostov obcí, príprave snemu 

a aktuálnych informácií z rokovania ZMOS, bola aj predstavená štúdia projektu RICKO 

ORAVA od spoločnosti REPlant s.r.o. za účelom zhodnocovania komunálneho odpadu. Keďže 

však žiadna samospráva nedisponuje voľným pozemkom o výmere cca 2,5 ha, prítomní 

zástupcovia samospráv sa zhodli na tom, že v projekte RICKO ORAVA sa zatiaľ nebude 

pokračovať. Na ZMO HO sa dostavil aj dekan trstenského dekanátu vdp. Juraj Spuchľák, ktorý 

predstavil projekt Výstavby kaplnky v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená, kde 

vlastne aj ústne požiadal o príspevok na obyvateľa vo výške 2,-EUR, pričom zašle písomnú 

žiadosť na každú obec minimálne v okrese Tvrdošín. Uvedená žiadosť bude prerokovaná 

v bode programu Rôzne. 

 

-Dňa 12.12.2022 rokovania Spoločného stavebného úradu v Trstenej, kde hlavným bodom 

rokovania bolo pričlenenie obce Suchá Hora pod Spoločný stavebný úrad. Starosta vysvetlil, 

že obec Suchá Hora sa odčlenila od Spoločného stavebného úradu, kde ostatné obce doplácali 

na prepustenie bývalej zamestnankyne. Starosta uviedol, že prijatie obce Suchá Hora späť bolo 

podmienené doplatením finančnej čiastky rozpočítanej na obyvateľa. Uvedené bolo dohodnuté 

so starostami dotknutých obcí na tomto rokovaní, avšak podľa stanov to musí byť schválené na 

obecnom zastupiteľstve každej obce, ktorá je členom Spoločného stavebného úradu. 

O uvedenej žiadosti sa bude hlasovať v bode programu Rôzne. 

  

Starosta Mgr. Dušan Kovaľák ďalej informoval o plnení úloh z predchádzajúceho uznesenia 

a to ohľadom uskutočnenia Mikuláša v obci, čo sa podarilo splniť s dobrým ohlasom. 

Poďakovanie patrí vdp. Štefanovi Tukovi za ústretovosť a preloženie sv. omše na dopoludnie, 

ďalej Danielovi Gnidovi, Štefanovi Hrubcovi, Dávidovi Kulkovskému, poslancom obecného 

zastupiteľstva a zamestnancom školy, najmä zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Márii 

Kulkovskej.  

 

Starosta ďalej konštatoval, že bod uznesenia: Inovovať webovú stránku v priebehu  roku 2023 

je už v plnení, nakoľko na sprehľadnení stránky sa už pracuje. Zároveň vyzval poslancov, aby 

prispeli nejakými návrhmi na zlepšenie stránky. Nikto z poslancov nepodal žiadny návrh, iba 

hlavný kontrolór navrhol, či by priečinok Farský úrad nemohol mať samostatný prístup, aby si 

aj pán farár mohol vkladať sám fotografie. Starosta prisľúbil, že toto vyrieši so správcom 

webovej stránky. 

 

Uznesenie č. 1/2022: 

a/ berie na vedomie  

správu starostu obce od posledného zasadnutia OZ 

b/ konštatuje 

že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené, resp. sa plní v súlade s termínom  

 

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 

Zdržali sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 4/ Všeobecne záväzné nariadenia: 
     Starosta vyzval pracovníčku Štefániu Lanďákovú, aby predniesla Návrh Všeobecne 

záväzného  nariadenia  č.2/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ktorý bol zverejnený  na webovej stránke obce dňa 30.11.2022 zákonom stanovenej 

lehote. Po krátkej diskusii bolo navrhnuté zvýšiť  poplatok na 5,- EUR /žetón , nakoľko máme 

najnižší poplatok za vývoz komunálneho odpadu. Poplatok za kalendárny rok bude vo výške  

20,- EUR  pre fyzickú osobu. Pre poplatníka, ktorý má zriadenú prevádzku bude vo výške  60,- 

EUR za kalendárny rok.   

Starosta dal hlasovať za predložený návrh: 

 

Uznesenie č. 2/2022: 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie  č.2/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

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 

Zdržali sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach predniesla Štefánia 

Lanďáková. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 30.11.2022.  Po krátkej diskusii 

bolo navrhnuté zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa v  materskej škole   na 15,- EUR mesačne 

a v školskom klube na 12,- EUR mesačne. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za 

predložený návrh: 

  

Uznesenie č. 3/2022: 

schvaľuje 

Všeobecne záväzne  nariadenie č. 3/2022 O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Vitanová. 

 

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 

Zdržali sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške dotácie  na mzdy a prevádzku 

škôl  a školských zariadení zriadených na území obce Vitanová predniesla Štefánia Lanďáková, 

pracovníčka obce. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 30.11.2022. Starosta 

obce dal hlasovať za predložený návrh. 

 

Uznesenie č. 4/2022: 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie  č.4/2022 o výške dotácie  na mzdy a prevádzku škôl  

a školských zariadení zriadených na území obce Vitanová. 

 

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 

Zdržali sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

     

Bod 5/ Rozpočet obce: 

Starosta vyzval pracovníčku Štefániu Lanďákovú, aby predniesla Návrh rozpočtu obce na rok 

2023. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na webovej stránke obce dňa 30.11.2022, 

zákonom stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením. K návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky od občanov. Rozpočet je vyrovnaný: 

rozpočtové príjmy vo výške:   1 279 600,- EUR 

rozpočtové výdavky vo výške:  1 279 600,- EUR 

 

Kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, v ktorom uviedol, 

že rozpočet je v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi. Bola dodržaná 

informačná povinnosť 15 dní pred jeho schválením. Kontrolór obce navrhol obecnému 

zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2023 a rozpočty obce na roky 2024 a 2025  zobrať na 

vedomie. Starosta obce dal hlasovať za návrh: 

 

Uznesenia č. 5/2022 

berie na vedomie 

a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2023 bez programovej 

štruktúry 

b/ rozpočty obce na roky 2024 a 2025 

schvaľuje 

a/ rozpočet obce na rok 2023 bez programovej štruktúry. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra: 

 

Kontrolór obce predniesol prítomným Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023. Nakoľko 

k bodu neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 6/2022  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Bod 7/ Rôzne: 

 

A. Žiadosť obce Suchá Hora o vstupe do Spoločného obecného úradu – stavebného úradu 

v Trstenej predložil starosta obce. Žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí samospráv 

združených v spoločnom úrade, na ktorom sa dohodli pristúpenie obce doplatkom nákladov 

spojených s prepustením bývalej pracovníčky stavebného úradu, ktoré znášali len obce, ktoré 

boli v tom čase v stavebnom úrade. Starosta dal hlasovať za predložený návrh na uznesie. 

 

Uznesenie č. 7/2022  

 a) berie na vedomie 

informácie o Spoločnom obecnom úrade - stavebnom úrade v Trstenej, 

b) schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 20. 12. 2018, na základe 

ktorého dodatku pristupuje k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Obec Suchá Hora 

č. 252, PSČ: 027 13, IČO: 00 314 871. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté 

 

B. Rímskokatolícky farský úrad v Trstenej žiada o poskytnutie  dotácie vo výške                            

2,- EUR/obyvateľa na výstavbu kaplnky v Hornooravskej nemocnici v Trstenej. Žiadosť bola 

prerokovaná aj na ZMO HO s tým, že starostovia odporučia žiadosti vyhovieť. 
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Uznesenie č. 8/2022  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 2,- EUR/obyvateľa  na výstavbu kaplnky v Hornooravskej 

nemocnici  s poliklinikou v Trstenej v prípade realizácie stavby. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté 

 

C. Starosta obce predniesol, že v zmysle § 11, odst. 4, písm.b, zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení    môže vykonávať zmeny rozpočtu obce v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom v priebehu roka v príjmovej a výdavkovej časti medzi položkami. Po krátkej 

diskusii poslanci navrhli do výšky  3 000,- EUR Starosta dal hlasovať za predložený návrh. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

schvaľuje 

starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce  v  priebehu rozpočtového roka  v príjmovej 

a výdavkovej časti do výšky 3 000,- EUR.  

 

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 

Uznesenie bolo prijaté 

 

D. Starosta obce predniesol poslancom parkovanie služobného  motorového vozidla Škoda 

Octavia  TS430BC podľa potreby v mieste bydliska. Starosta dal hlasovať za predložený návrh. 

 

Uznesenie č.10/2022 

schvaľuje 

parkovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia TS430BC podľa potreby v mieste 

bydliska. 

  

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 

Uznesenie bolo prijaté.  
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E. Starosta navrhol poskytnúť občerstvenie počas rokovania  obecného zastupiteľstva vo výške 

4,50 €/pozvanú osobu.  Starosta dal hlasovať za predložený návrh. 

 

Uznesenie č.11/2022 

schvaľuje 

občerstvenie počas rokovania  obecného zastupiteľstva vo výške 4,50 EUR/pozvanú osobu. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

F. Starosta informoval poslancov o Úprave rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ Vitanová k 31.12.2022 

podľa skutočného plnenia. Starosta dal hlasovať za uznesenie. 

 

Uznesenie č. 12/2022  

Schvaľuje  

úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 31.12.2022. 

 

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 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

G. Dňa 16.12.2022 pod č. 533/2022 v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva doručila Žiadosť 

Zlatica Kubicová, rod. Adamcová,  Hladovka č. 85 o preskúmanie stavu cesty v lokalite  Pod 

Rusnákovou, po ktorej má prístup k jej parc. č. 6672, 6673 6674, 6675. Prístupu jej  bráni rodina 

p. Jána Dreveňáka z dôvodu, že cesta prechádza cez parc. č. 6560/6.  Po krátkej  diskusii 

poslanci rozhodli, aby starosta obce pozval p. Jána Dreveňáka, ktorý podá  vyjadrenie 

k prístupu na pozemky p. Zlatice Kubicovej. Poslanci zobrali uvedenú žiadosť na vedomie 

a v uvedenej veci sa bude pokračovať po zistení ďalších skutočností.  

 

Bod 8 Diskusia:  

V tomto bode sa opýtal starosta, že či má niekto z prítomných nejaký návrh  do diskusie. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadny  návrh, slova sa ujal starosta, ktorý uviedol, že 

v prvom rade chce od dňa  01.01.2023 zmenu úradných hodín na obecnom úrade tak, aby aspoň 

jeden deň v týždni, napríklad v stredu, boli úradné hodiny aspoň do 17.30 hod. Odôvodnil to 

tým, že keď si ľudia potrebujú niečo vybaviť na obecnom úrade, tak aby si nemuseli vybavovať 

v práci voľno.   Aby sa však predišlo zvýšeným hodinám počas pracovného týždňa, tak v piatok  
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by zasa boli úradné hodiny iba do 13.30 hod.  Uvedenú skutočnosť už prekonzultoval aj 

s pracovníčkami obecného úradu, ktoré sa starostovi vyjadrili, že nemajú s tým problém, aby 

sa takto upravili úradné hodiny v obci. 

 

Starosta ďalej uviedol, že pripravuje tzv. klubovňu pre dôchodcov, kde by si mohli naši 

dôchodcovia prísť posedieť počas dňa napríklad v čase od 10.00 do 14.00 hod. a porozprávať 

sa medzi sebou, vypiť kávu, čaj,  zahrať sa nejaké spoločenské hry, zaspievať si a podobne. Ide 

vlastne o to, aby dôchodcovia nesedeli sami doma opustení a mohli sa radšej  takto stretávať. 

Na tento účel by požil volebnú miestnosť, ktorá je na prízemí a nemuseli by chodiť po 

schodoch, WC je tiež na prízemí. V tejto miestnosti je už vybudovaná kuchynka a zakúpil by 

sa televízny prijímač, rýchlovarná kanvica, poháre, nejaké spoločenské hry a v prípade záujmu 

by sa riešili aj iné potreby. O upratovanie bude postarané každý deň zo strany obecného úradu. 

Ďalej poznamenal, že o túto miestnosť majú síce záujem aj hasiči, ale starosta nevidí v tom 

problém, aby ju mohli využívať aj naši hasiči, nakoľko títo ju využijú možno skôr cez víkendy 

alebo vo večerných hodinách.  

 

V diskusii starosta oslovil poslanca Jána Ševca, ktorému uviedol, že  futbal vo Vitanovej vždy 

rád podporí, nakoľko vie, koľko práce je s futbalom, ale je potrebné, aby sa vždy načas 

vyúčtovali finančné prostriedky obecnému úradu.  Poslanec Ján Ševc sa vyjadril, že bol s tým 

trochu problém, avšak v budúcnosti sa veci dajú do poriadku. Vyjadril sa, že majú problémy 

s kosením ihriska, ktoré je potrebné kosiť v sezóne aj každý týždeň. Ďalej je potrebné 

vykonávať  údržbu okolia ihriska ako pokosenie a zmulčovanie porastu medzi bariérami 

a oplotením a upratovaním šatní. Tieto činnosti musí niekto vykonávať a sú dve možnosti, že 

buď prenajať firmu, kde sa však podstatne zvýšia finančné náklady alebo niekoho zamestnať 

na dohodu. Starosta prisľúbil, že určite v tejto veci pomôže a nájde vhodné riešenie, aby 

odbremenil od týchto vecí a aby boli zabezpečené.  Môže sa však stať, že bude niekedy 

potrebovať pomoc aj od futbalistov, aby sa všetko splnilo, čo prisľúbil aj Ján Ševc starostovi.  

  

Bod 8 Záver: 

 

     Nakoľko program obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a  

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.       

 

 

         Mgr. Dušan Kovaľák  

                starosta obce 

 

 

Overovatelia: Mgr. Mária Kulkovská............................................. 

 

                       Ján Mišuda............................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC  VITANOVÁ 

                       

       UZNESENIE 
          zo zasadnutia 

    OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
    

      konaného dňa 16.12.2022  v zasadačke obecného úradu  

 

 

 

Uznesenie č. 1/2022: 

 

a/ berie na vedomie  

správu starostu obce od posledného zasadnutia OZ 

b/ konštatuje 

že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené, resp. sa plní v súlade s termínom. 

 

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

        

Uznesenie č. 2/2022: 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie  č.2/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

     

        Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2022: 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzne  nariadenie č. 3/2022 O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Vitanová. 

 

        Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2022: 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie  č.4/2022 o výške dotácie  na mzdy a prevádzku škôl  

a školských zariadení zriadených na území obce Vitanová. 

 

 

        Mgr.Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 5/2022:  

 

berie na vedomie 

a/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2023 bez programovej 

štruktúry. 

b/ Rozpočty obce na roky 2024 a 2025. 

schvaľuje 

a/ Rozpočet obce na rok 2023 bez programovej štruktúry. 

    Rozpočet je vyrovnaný: 

    rozpočtové príjmy vo výške:   1 279 600 € 

    rozpočtové výdavky vo výške:              1 279 600 € 

 

 

      Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce  

 

Uznesenie č. 6/2022: 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

 

 

       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2022:  

 

berie na vedomie 

Informácie o Spoločnom obecnom úrade - stavebnom úrade v Trstenej. 

schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 20. 12. 2018, na základe 

ktorého dodatku pristupuje k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Obec Suchá Hora 

č. 252, PSČ: 027 13, IČO: 00 314 871. 

 

 

       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2022: 

  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 2 €/obyvateľa  na výstavbu kaplnky v Hornooravskej nemocnici  

s poliklinikou v Trstenej. 

       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2022: 

 

schvaľuje 

starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce  v  priebehu rozpočtového roka  v príjmovej 

a výdavkovej časti do výšky 3 000,00 €. 

 

       Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 



 

 

 

 

 

Uznesenie č.10/2022: 

 

schvaľuje 

a/starostovi obce parkovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia TS430BC podľa 

potreby v mieste bydliska. 

b/občerstvenie počas rokovania  obecného zastupiteľstva vo výške 4,50 €/pozvanú osobu. 

 

        Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

         

 

Uznesenie č. 11/2022:  

  

schvaľuje  

úpravu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 31.12.2022. 

         

Mgr. Dušan Kovaľák, starosta obce 

 

 

 

 


