OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.08.2017

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Bc. Alena Hvoľková
Ing. Mária Bucová

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková,Ing. Jozef Hrkeľ, Marián Kasan ,
Ing. Miroslav Rentka
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril starosta obce Peter Kružel, ktorý
všetkých prítomných privítal a uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Schôdza sa riadila programom:
P r o g r a m:
1.Otvorenie zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesenia
2 Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3 Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2017
4 Rozbor hospodárenia základnej školy s materskou školou vo Vavrečke za I.polrok
2017
5 Rozpočtové opatrenie č.3/2017
6 Voľba hlavného kontrolóra
7 Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Vavrečka „
8 Rôzne
9 Uznesenie
10 Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal poslancov,
a zástupcov školy. Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Bc. Alena Hvoľková
a Ing.Mária Bucová . Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala
plnenie uznesenia č.4/2017.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ. Doplnil do programu VZN
č.1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vavrečka. Overovateľmi zápisnice boli určení
poslanci: Bc. Alena Hvoľková , Ing. Mária Bucová .
Poslanci hlasovali:5/0/0
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3. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2017
Rozbor hospodárenia predložila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové
príjmy za I. polrok sme naplnili na 55% a výdavky na 49% . Informovala o zatiaľ
zrealizovaných akciách:
- nákup pozemkov pod zberný dvor
kanalizácia, vodovod , časť dažďovej kanalizácie, príprava káblov pod verejné
osvetlenie v lokalite Starý mlyn
asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách
výstavba miestnej komunikácie pri V. Bombekovi
rekonštrukcia strechy na budove TJ
Poslanci rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I.polrok 2017 zobrali na vedomie.
Poslanci k rozboru nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
4.Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za I.polrok 2017
Rozbor hospodárenia predložila ekonómka školy Iveta Gloneková. Poslanci rozbor
hospodárenia školy Vavrečka za I.polrok 2017 zobrali na vedomie.
Riaditeľka školy PaedDr. Iveta Kasanová informovala poslancov o uskutočnených prácach
v základnej škole.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa nemenia , rozpočet celkom je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške
877 993,00€. V bežných príjmoch neupravujeme žiadnu kapitolu. V bežných výdavkoch
upravujeme kapitoly rozvoj verejná správa, kultúrne služby , náboženské a iné služby a cestná
doprava . V kapitálových výdavkoch upravujeme projektovú dokumentáciu na verejné
osvetlenie v lokalite Starý mlyn, nákup pozemkov pod zberný dvor.
Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Hrkeľ, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan , Ing. Miroslav Rentka
Proti:0 zdržal sa:0
5.

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Vavrečka
Starosta obce informoval o postupe pri voľbe hlavného kontrolóra, na funkciu
hlavného kontrolóra bola prijatá 1 žiadosť - Ing. Vladimír Brindžák. Funkcia hlavného
kontrolóra vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov, §18 odst. 3,
volí sa na 6 rokov. Otváranie obálky sa uskutočnilo za prítomnosti poslancov, ktorí
skonštatovali, že žiadateľ splnil požiadavku na funkciu hlavného kontrolóra od 01.09.2017 na
obdobie 6 rokov. Poslanci hlasovali a skonštatovali, že za hlavného kontrolóra obce bol
zvolený Ing. Vladimír Brindžák.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Hrkeľ, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan , Ing. Miroslav Rentka
Proti:0 zdržal sa:0
7. Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Vavrečka „
Starosta obce informoval o podaní projektu s názvom „ Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice Vavrečka „ v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR . Na uvedený projekt je potrebné
spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z
celkových výdavkov projektu z vlastných
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prostriedkov.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Hrkeľ, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan , Ing. Miroslav Rentka
Proti:0 zdržal sa:0
8. Rôzne
Starosta informoval:
-predložil poslancom VZN č.1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vavrečka.
Poslanci nemali pripomienky, VZN č.1/2017 je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Hrkeľ, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan , Ing. Miroslav Rentka
Proti:0 zdržal sa:0
- prečítal žiadosť cyklistov o príspevok na zakúpenie cyklistických dresov / tričko, nohavice,
bunda/vo výške 1 500€.Zúčastňujú sa celoslovenských zrazov a dresmi chcú propagovať našu
obec. Po diskusii poslancov schválili príspevok vo výške 750 €
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Hrkeľ, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan , Ing. Miroslav Rentka
Proti:0 zdržal sa:0
- informoval poslancov o skutočnosti s komunálnym odpadom a jeho nakladaní vo Vavrečke.
Momentálne je taká situácia, že sa počas týždňa vyváža veľkokapacitný kontajner priemerne
3x. Do Zubrohlavy na skládku môžeme vyviezť len jeden kontajner za mesiac a ostatné
vývozy sa vozia na skládku do Širokej. Tento fakt navýšil finančné náklady z rozpočtu obce,
ktoré neboli plánované. Občania aj napriek tomu, že máme zberný dvor a kontajner sa
pravidelne vyváža, smeti nechávajú vysypané v okolí zberného dvora, alebo sa robia malé
čierne skládky. Na zbernom dvore sú určené otváracie hodiny, ktoré ale občania nedodržujú.
Poslanci navrhli, aby sa zberný dvor uzatvoril, kamera, ktorá je nainštalovaná na zberný dvor
sa otočí pred vchod, aby sa dalo zo záznamu pozrieť, kto tam nechal neporiadok a odpadky.
Občanov bude informovať nainštalovaná informačná tabuľa o podmienkach, ak budú
podmienky nedodržané, občanovi bude udelená pokuta.
- starosta ďalej informoval poslancov o nutnosti rekonštruovať všetky mostíky vo Vavrečke
z bezpečnostných dôvodov. V tomto roku dáva návrh rekonštruovať mostík pri Lipničanovi.
- pripravuje sa stavebné povolenie na Zberný dvor
- Iveta Hvolková dala návrh na zakúpenie chladničky do kuchyne v kultúrnom dome. Stará
je nefunkčná, neopraviteľná. poslanci nemali pripomienky.

4

9. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2017
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v súlade s §14 odst.2 písm.b/ zákona č.
583/2004 Z.z.
Celkové príjmy vo výške 877 993,00€
Celkové výdavky vo výške 877 993,00€
3/ VZN č.1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vavrečka..
4/ za hlavného kontrolóra obce Vavrečka – Ing. Vladimíra Brindžáka
5/ podanie projektu s názvom Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Vavrečka v rámci výzvy
číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR a schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z
celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2017
3. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ vo Vavrečke za I. polrok 2017
8. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Bc. Alena Hvolková

Zapisovateľ :

----------------------------------

Ing. Mária Bucová

----------------------------------

Mária Pavláková

----------------------------------
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2017
konaného dňa 31.08.2017

A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v súlade s §14 odst.2 písm.b/ zákona č.
583/2004 Z.z.
Celkové príjmy vo výške 877 993,00€
Celkové výdavky vo výške 877 993,00€
3/ VZN č.1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vavrečka..
4/ za hlavného kontrolóra obce Vavrečka – Ing. Vladimíra Brindžáka
5/ podanie projektu s názvom Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Vavrečka v rámci výzvy
číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR a schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z
celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2017
3. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ vo Vavrečke za I. polrok 2017
8. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Bc. Alena Hvolková

Zapisovateľ :

----------------------------------

Ing. Mária Bucová

----------------------------------

Mária Pavláková

----------------------------------
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