OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.06.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing..Mária Bucová
Bc.Alena Hvoľková

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík
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 nie je uznášania schopné.
Schôdza sa riadila programom:
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
5. Uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Privítal prítomných
poslancov a hostí.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ a o bode 4 schválenie uzavretie
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa nemôže rokovať, nakoľko zmluva musí byť schválená
3/5 –novou väčšinou poslancov.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Mária Bucová, Alena Hvoľková
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
4. Diskusia
Starosta informoval poslancov, že firma VAMEX s.r.o. vybudovala mostík cez potok/ oproti
firme VAMEX s.r.o./ bez stavebného povolenia. Od p. Štorcelovej bol daný podnet na políciu,
v ktorom poukázala na dané skutočnosti.
Jana Štorcelová – vedľajší pozemok je v mojom vlastníctve, aj napriek tomu, že stavba je
pozastavená sa pokračovalo v prácach na mostíku a stiahnutá zemina z ich pozemku bola
umiestnená na môj pozemok. Obec prevzala 23.4.2020 list od polície, na ktorý doteraz
nereagovala a nekonala.
Starosta – list prevzatý od polície bol 23.4.2020 zaevidovaný do pošty obecného úradu vo
Vavrečke , ale ja som ho neobdržal, nevedel som, že takáto pošta prišla na obecný úrad,
vzhľadom k tejto skutočnosti som danú vec neriešil. Dňa 24.6.2020 v ranných hodinách sa
dostavila na obecný úrad vo Vavrečke p. Štorcelová a dotazovala sa ako obec naložila
respektíve riešila problém ohľadom danej nelegálnej stavby, poukázala na to, že má vedomosť
o tom, že obec Vavrečka obdržala vyjadrenie od polície z Námestova už pred 2 mesiacmi a ona
ako oznamovateľka doposiaľ neobdržala z obce Vavrečka žiadne vyjadrenie ohľadom
predmetnej nelegálnej stavby. Ako starosta obce som jej uviedol, že nemám vedomosť o tom,
že by obec Vavrečka obdržala nejakú listinu respektíve vyjadrenie alebo podnet od polície
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ohľadom danej nelegálnej stavby. Následne p. Štorcelová odišla z obecného úradu, v tom som
požiadal zamestnankyňa obecného úradu aby zistila., či naozaj dňa 23.4.2020 obec Vavrečka
obdržala z polície Námestovo listinu ohľadom predmetnej nelegálnej stavby. Zamestnankyňa
obecného úradu následne predmetnú listinu našla založenú v došlej pošte pod číslom 72, kde
zistila, že táto pošta sa omylom bola založená v šanóne došlej pošty a nebola predložená
starostovi obce na jej vybavenie. Následne predmetnú listinu predložila starostovi, ktorý sa
s ňou ihneď oboznámil, pracovníčka mu uviedla, že túto poštu omylom založila do šanóna
doručenej pošty a nepredložila mu ju. Starosta obce ihneď po tomto zistení, čo mohlo byť cca
15 minút po odchode p. Štorcelovej z obecného úradu Vavrečka ihneď zatelefonoval a uviedol
jej dané skutočnosti, ktoré zistil, ospravedlnil sa jej, kde poukázal na to, že v danom prípade
zlyhal ľudský faktor. Starosta obce sa hneď na úvod obecného zastupiteľstva, konaného dňa
24.6.2020 o 16:00 hod. osobne ospravedlnil p. Štorcelovej aj ako p. Hrkľovej za vzniknutú
situáciu, znova zopakoval, že o doručení listiny na obecný úrad vo Vavrečke nevedel, avšak
celú zodpovednosť za vzniknutú situáciu zobral na seba.
Mgr. Augusta Hrkľová – práce na čiernej stavbe pokračujú s tým, že sa vykonali aj
stavebné úpravy na mostíku, obec v danej veci nekonala 2 mesiace. Dňa 29.5.2020 sa konalo
obecné zastupiteľstvo, kde neboli informovaní poslanci o uvedenej skutočnosti, dokonca viac
členov z radu poslancov sú v vo vzťahu s firmou VAMEX s.r.o. Obecný úrad má len jeden
deň predĺžené úradné hodiny a to v stredu, čo je veľmi nedostačujúce, žiada ešte jeden deň
upraviť pracovnú dobu a to od 8:00 do 16:00 hod. Chce informáciu, kto je vlastník potoka ,
kto ho spravuje a kto porušuje zákon. Obec nech začne konať v prípade čiernej stavby.
Ing. Miroslav Rentka – práce na stavbe mostíka nepokračujú, stavba je pozastavená, stavebný
úrad koná. Či je stavba prospešná a či je v rozpore s verejným záujmom posúdi stavebný úrad.
Firma VAMEX s.r.o. má rozhodnutie z pozemkového úradu na dočasný záber
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Je chyba, že neupozornili susedných
spolupodielnikov ohľadom uskladnenia zeminy.
Marián Kasan –mostík je postavený tak, aby sa dostali k vlastnému pozemku. cez potok
avšak akceptuje, že je to nepovolená stavba.
Jana Štorcelová- mostík je postavený plytko a môže spadnúť, môže ich topiť.
Bc.Alena Hvoľková – vo svojom vystúpení vyzvala prítomných, aby sme sa k uvedenej
problematike opätovne nevracali, nakoľko už bolo všetko povedané a odpovedané
Ing.Mária Bucová- sa informovala, aká škoda je im spôsobená predmetnou nepovolenou
stavbou
Mgr. Augusta Hrkľová- nemohla dať námietku pri stavebnom konaní nakoľko sa nekonalo
Ing.Mária Bucová – čiže podľa Vášho názoru Vám boli upreté Vaše práva
Mgr. Augusta Hrkľová - áno
Mgr. Augusta Hrkľová- momentálne prebieha po obci asfaltovanie výtlkov. Asfaltuje sa aj
priestor rigol na dažďovú vodu pri parku, čo môže spôsobiť, že voda bude stekať k nim
a rodinné domy bude topiť.
Ing.Miroslav Rentka – informoval, že sklon cesty sa nemení akurát sa rozšíri miestna
komunikácia
Jana Štorcelová – upozornila, že aj ich pravidelne vytápa, je zlý skon cesty ale aj spodná
voda ich topí z dažďovej kanalizácie. Nie sú čistené rigoly. Upozorniť roľnícke družstvo na
neskutočný zápach pri rozmetaní hnoja a to 2 x do roka na jar a na jeseň. Obec má niektoré
cesty nevysporiadané, kedy ich začne vysporiadať.
Mgr. Augusta Hrkľová- nemohla dať námietku pri stavebnom konaní nakoľko sa nekonalo
Jana Štorcelová- sa informovala, či máme vedomosť, že Jozef Pjentek si na pozemku, ktorý
nie je v jeho vlastníctve robí oplotenie a postavil drobnú stavbu.
Starosta – áno, vieme, vstúpili sme do jednania a pozastavili stavbu.
Jana Štorcelová- sa dozvedela, že sa pripravujú pozemkové úpravy a prebieha výkup
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pozemkov
Ing.Miroslav Rentka – každý občan, ktorý má záujem, vie aký má obec územný plán a kde
bude prebiehať výstavba.
Na záver sa dohodli, že obec upozorní firmu VAMEX s.r.o., aby zeminu odpratala do
01.07.2020, lehota môže byť predĺžená v prípade nepriaznivého daždivého počasia.
5. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Mária Bucová
Bc.Alena Hvoľková

Zapisovateľ : Mária Pavláková
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