OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.02.2015

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Albín Kasan
Pavol Žuffa

Zapisovateľ : Iveta Hvolková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr.Iveta Kasanová, Ing. Vladimír Brindžák – kontrolór obce
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.
479/2010 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 uznesení
2. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2014
3. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2, o odkúpenie pozemkov a to novovytvorené
parcely C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere 70m2 a C- KN č.
101/136 o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a C-KN č.101/132
o výmere 75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3
4. Plán úloh na rok 2015
5. Žiadosť firmy Program spol.s.r.o., Brnianska 10, Trenčín k umiestneniu videohry pre rok
2015
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Albín Kasan a Pavol Žuffa. Písaním zápisnice bola poverená
pracovníčka obecného úradu Iveta Hvolková. Starosta obce predložil poslancom program na
rokovanie OZ. Poslanci hlasovali:9/0/0
Pracovníčka obce Mária Pavláková prečítala plnenie uznesení.
2. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2014
Záverečný účet obce Vavrečka prečítala a podrobne vysvetlila ekonómka obce Mária
Pavláková. Uvedený záverečný účet bol rozobratý a konzultovaný aj na zasadnutí komisií,
ktoré sa konalo v stredu 25.2.2015. Poslanci nemali pripomienky, záverečný účet obce
Vavrečka zobrali na vedomie, rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014
a Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad. Je prílohou zápisnice.
Rozpočtové hospodárenie vo výške 69 406,19 € odviesť do rezervného fondu.
Poslanci hlasovali:9/0/0
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3. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2, o odkúpenie pozemkov a to
novovytvorené parcely C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere 70m2
a C- KN č.101/136 o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a C-KN
č.101/132 o výmere 75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3
Starosta prečítal firmy žiadosť firmy Vamex s.r.o, o odkúpenie pozemkov, ktoré uvádzajú
v žiadosti. Predložil polohu a zakreslenie pozemku, vysvetlil, že parcela sa nachádza
v uzavretom mieste bez prístupu z komunikácie. Na uvedenej parcele sa v budúcnosti
nedá budovať ani nijako ináč nie je pre obec použiteľná. Poslanci nemali námietky proti
predaju. Cena za pozemok je stanovená vo výške – podľa znaleckého posudku vo výške
650,00
Poslanci hlasovali za zverejnenie zámeru odpredať pozemky: Ing. Mária Bucová, Bc.
Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing.
Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0
Zdržal sa:0
4. Plán úloh na rok 2015
Starosta navrhol plán hlavných úloh na rok 2015:
- vybudovať osvetlenie pri hlavnej ceste – autobusová zastávka, ak nám schvália financie
z MF – žiadosť, ktorú sme podali, osvetlila by sa celá cesta II/52 od novej zástavby po
zastávku. Ak neschvália, dá sa menší počet lámp, hlavne aby sa zvýšila bezpečnosť
prechádzania ku autobusovej zastávke
- vybudovať základ cesty v nových pozemkových úpravách – lokalita Starý mlyn /čiastočná
úprava/
- opraviť mostík pri Vavrekovej lipe, na ktorý sme podali aj žiadosť na MF
- opraviť požiarnu jamu oproti p. Vojtechovskému
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- dohliadnuť na realizáciu dokončenia kanalizácie
- za pomoci pracovníkov z ÚP dokončiť chodníky na cintoríne a oplotenie.
Poslanci nemali námietky, s plánom úloh súhlasili. Dohodli sa, že dohľad nad realizáciou
dokončenia kanalizácie si rozdelia jednotlivo podľa úsekov v obci.
5. Žiadosť firmy Program spol.s.r.o., Brnianska 10, Trenčín k umiestneniu videohry pre
rok 2015
Starosta predniesol žiadosť uvedenej firmy, v ktorej žiadajú vyjadrenie k umiestneniu
videohry pre prevádzku Herňa Monaco Club na parcele č. 732/51 k.ú. Vavrečka. Poslanci
vyjadrili nesúhlas s umiestnením videohry z dôvodu, že sa jedná o hazardnú hru.
Poslanci hlasovali za schválenie žiadosti: 0
Proti: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Zdržal sa:0
6. Diskusia
- v diskusii predniesol p. Kekeľák žiadosť o doriešenie momentálnej situácie na cestnej
komunikácii popred rodinné domy od Š.Holmíka ml. až po M.Bugana, parcelné číslo 409/23,
ktorý sa vyjadril aj za susedov, ktorí bývajú na tej istej ulici. Vyjadril sa, že už dlhú dobu
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majú komunikáciu, na ktorej bývajú rozkopanú, neupravenú, neustále zablatenú po
výkopových kanalizačných prácach. Komunikácia nebola nikdy urobená asfaltovaním, ani za
predchádzajúcich starostov. Žiadajú teda ako občania Vavrečky o úpravu komunikácie tak,
aby sa vyspravila aspoň nasypaním štrku, kým sa nebude robiť konečná – finálna úprava po
skončení kanalizácie. Starosta obce aj poslanci sa vyjadrili tak, že cesta nebola robená
z dôvodu ohlásenej kanalizácie, ktorá sa mala začať budovať oveľa skôr. Začiatok výstavby
sa však odkladal a nemalo význam cestu asfaltovať, pred budovaním kanalizácie. Starosta sa
vyjadril, že v najbližšej dobe bude na uvedený úsek dovezený štrk, ktorým sa cesta čiastočne
upraví.
- Ing. Vladimír Seč, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ ako zástupca Klubu dôchodcov mal
požiadavku o možnosť zverejniť na stránke obce informácie o činnosti Klubu dôchodcov.
Starosta sa vyjadril, že informácie z činnosti Klubu dôchodcov budú zverejnené na stránke
systémom – odkaz na ich link – jdsvavrecka.webnode.sk
- poslankyňa A. Hvolková predniesla informáciu o pripravovanej akcii „ Na kolesách proti
rakovine“, ktorá mala vlani svoj nultý ročník. Bude sa konať na amfiteátri 23.- 24.5.2015
- poslanec Jozef Sklarčík informoval o situácii futbalového klubu. V súčasnosti je nutné
vykonávať DVD záznamy zo zápasov mužov. Má zámer umiestniť kamery na ihrisko – malo
by to aj bezpečnostný charakter a zároveň by pri natáčaní záznamu zo zápasov mužov
odpadla úloha zháňať kameramana. Zaznamenali by to bezpečnostné kamery. Má sponzora,
ktorý by tieto kamery financoval, namontovali by sa svojpomocne.
7. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2015
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zverejnenie zámeru firmy VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2, o odkúpenie pozemkov a to
novovytvorené parcely C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere 70m2 a
C- KN č.101/136 o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a C-KN
č.101/132 o výmere 75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3.
3/ a/ Záverečný účet obce 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 69 406,19 €
B. Berie na vedomie:
1/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2014.
2/ Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu rozpočtového hospodárenia.
3/ Plán úloh starostu obce na rok 2015.
4/ Žiadosť p. Kekeľáka o doriešenie momentálnej situácie na cestnej komunikácii popred
rodinné domy od Š.Holmíka ml. až po M.Bugana, parcelné číslo 409/23
4/ Požiadavku Ing. V.Seča na možnosť zverejniť na stránke obce informácie o činnosti Klubu
dôchodcov.
C. Neschvaľuje:
1/ Žiadosť firmy Program spol.s.r.o., Brnianska 10, Trenčín k umiestneniu a prevádzkovaniu
videohier v priestoroch Herňa Monaco Club na parc. č. C – KN 732/51 obce Vavrečka pre
rok 2015
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11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Albín Kasan
Pavol Žuffa
Zapisovateľ :

Iveta Hvolková
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