
 

OBEC VÍTKOVCE 
053 63 Vítkovce 99 

 

Zápisnica    
z rokovania Obecného zastupiteľstva  

 

Dátum: 15.2.2019  

Miesto konania: Obecný úrad Vítkovce 

Prítomní poslanci: Margita Dirdová, Vojtech Čonka, Ing. Alena Janovcová, Ing. Ľubomír 

Kováč, Ing. Ladislav Olejník, Jozef Pavlík  

Ospravedlnený: Ing. Peter Pastucha 

Neospravedlnení:  

Starosta obce: Peter Dirda 

Hostia: Ing. Miroslav Šimčík, Daniel Polomský, František Dirda 

 

Začiatok: 16.00 hod. – ukončenie: 19.30 hod. 

 

Program zasadnutia: 

1. Upozornenie prokurátora - prerokovanie 

2. Návrh VZN č.2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čade volebnej kampane 

na území obce Vítkovce 

3. Oznámenie o vymenovaní zástupcu starostu obce 

4. Určenie úväzku kontrolóra obce 

5. Posedenie s dôchodcami – rozdelenie organizačných úloh 

6. Miloj Spiš – zotrvanie v členstve 

7. Kronika obce – zvolenie kronikára 

8. Zápis detí do 1.ročníka v ZŠ Vítkovce – návrh VZN č.1/2019 o určení miesta a času zápisu 

detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vítkovce 

9. Obecná stránka Obce Vítkovce 

10. Vítkovské služby s.r.o. 

11. Diskusia  

12. Záver 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta Peter Dirda, poslancov privítal, oboznámil ich 

s programom a poslanci program jednohlasne schválili. 

Poslanci obecného zastupiteľstva si zvolili zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice:  

Zapisovateľ:   Ing. Alena Janovcová  

Overovatelia zápisnice:   Ing. Ľubomír Kováč, Jozef Pavlík 

 



K bodu 1)  Upozornenie prokurátora - prerokovanie 

Starosta obce Peter Dirda oboznámil poslancov prečítaním upozornenia prokurátora - týkajúceho sa 

VZN č.1/2018 o vylepovaní plagátov. Navrhol predmetné VZN zrušiť a následne prijať nové VZN 

o vylepovaní plagátov. 

 

K bodu 2)  Oznámenie o vymenovaní zástupcu starostu obce 

Starosta obce na základe predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva vymenoval Ing. Alenu Janovcovú 

za zástupcu starostu obce Vítkovce. 

 

K bodu 3)  Určenie úväzku kontrolóra obce  

Na zasadnutí starosta obce navrhol doplniť úväzok kontrolóra obce Vítkovce pre potrebu vypísania 

výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Poslanci sa dohodli na úväzku, aby bol 

stanovený na 8 hod./mesiac. 

 

K bodu 4)  Posedenie s dôchodcami – rozdelenie organizačných úloh 

Na zasadnutí OZ starosta navrhol priebeh posedenia pre dôchodcov, zabezpečenie programu, 

občerstvenia a nákup darčekov. Na nákup darčekov bola navrhnutá suma do 8,- Eur/darček.  

 

K bodu5)  Miloj Spiš – zotrvanie v členstve 

Poslanci boli starostom obce oboznámený o stretnutí, na ktorom sa zúčastnil ohľadom zotrvania 

v zoskupení Miloj Spiš. Poslanci podporili návrh zotrvania v tomto zoskupení. 

 

K bodu 6)  Kronika obce – zvolenie kronikára   

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva za kronikára a taktiež aj na obnovenie knižnice bol na základe 

predchádzajúcich rozhovorov navrhnutý Ing. Ladislav Olejník. 

 

K bodu 7)   Zápis detí do 1.ročníka v ZŠ Vítkovce – určenie dátumu zápisu  

Zápis detí do 1.ročníka v ZŠ Vítkovce – návrh VZN č.1/2019 o určení miesta a času zápisu 

detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vítkovce - poslanci 

prerokovali návrh VZN o zápise detí do 1.ročníka ZŠ 

 

K bodu 8)  Podanie žiadosti na MŠ Vítkovce – termín podania  

Starosta obce oboznámil poslancov s nasledujúcim termínom podania žiadosti na výstavbu MŠ 

Vítkovce. 

Ing. Miroslav Šimčík predniesol požiadavku na oslovenie Ing. Kačengu s otázkou: Prečo nebolo 

urobené verejné obstarávanie na Komunitné centrum? 

 

K bodu 9)  Obecná stránka Obce Vítkovce  

Na základe zhodnotenia a preskúmania vzhľadu a funkčnosti webovej stránky obce Vítkovce sa 

obecné zastupiteľstvo zhodlo na potrebe prerobenia alebo vytvorenia novej webovej stránky, tak aby 

spĺňala potreby, náležitosti a funkčnosť obecnej stránky. 

 

 

 

 



K bodu 10)  Vítkovské služby s.r.o.  

Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou, s potrebou previesť zmeny v OR, vykonať 

inventarizáciu majetku a odovzdať novým konateľom spoločnosti Vítkovské služby s.r.o. 

S vykonaním inventarizácie súhlasil aj Ing. Šimčík.  

  



UZNESENIA    
z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.2.2019 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase 

volebnej kampane na území obce Vítkovce 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií 

v čade volebnej kampane na území obce Vítkovce 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok 8 hodín mesačne a kvalifikačné predpoklady podľa zákona 

369/1990Zb. o obecnom zriadení pre hlavného kontrolóra obce Vítkovce. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie posedenia pre dôchodcov na deň 2.3.2019 a nákup 

darčeka v hodnote do 8,- EUR 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovední: Starosta obce, poslanci OZ 

Termín: ihneď 

 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zotrvanie obce Vítkovce v Miloj Spiš v roku 2019. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovedný: Starosta obce 

Termín: ihneď 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Ladislava Olejníka ako správcu kroniky a zároveň aj ako 

správcu na obnovu knižnice. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovedný: Ing. Ladislav Olejník 

Termín: ihneď 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 

1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vítkovce  

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovedný: Starosta obce 

Termín: ihneď 

 

Uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z osobného stretnutia starostu obce Vítkovce Petra 

Dirdu so zástupcom pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o novej výzve pre Komunitné centrá 

(navýšenie finančných prostriedkov).  

 

Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predloženie žiadosti o  nenávratný finančný príspevok na výstavbu 

„Novostavby materskej školy v obci Vítkovce“ v obci Vítkovce a schvaľuje spolufinancovanie 

projektu 5% z celkových oprávnených výdavkov  

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovedný: Starosta obce 

Termín: ihneď 

 



podpísaný 

 

podpísaný 

 

podpísaný 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie zmeny oficiálnej webovej stránky obce Vítkovce. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovedný: Starosta obce 

Termín: ihneď 

 

Uznesenie č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku v obecnej firme Vítkovské služby, 

s.r.o., a to v termíne 22.2.-23.2.2019 . 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Zodpovední: Jozef Pavlík 

Termín: 22.2.-.23.2.2019 

 

 

 

 

Zapísal:   

Ing. Alena Janovcová  ............................................................  

 

Overovatelia: 

Ing. Ľubomír Kováč  ............................................................  

Jozef Pavlík ............................................................ 

 

 

 

 

Príloha:   Prezenčná listina 

 

 

 


