OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.09.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Adam Čiernik

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
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
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka
6. Návrh VZN obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka – dodatok č.2/2020
7. Zrušenie uznesenia č.4/2020 pod bodom A/7
8. Zverejnenie zámeru na prenájom prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Vavrečka – kanalizačného potrubia evidovaného v majetku obce na majetkovej karte
č. 20 141, spoločnosti Accentis Námestovo, s.r.o., so sídlom Námestovo 1088, 029 01
Námestovo, IČO: 36 007 102, na účel vybudovania nového odkanalizovania
priemyselného parku v k. ú. Vavrečka vo vlastníctve spoločnosti
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. 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.
Poslanci hlasovali:8/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Miroslav Rentka, Adam Čiernik. Písaním
zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
4. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa nemenia. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške vo výške
1 171 891,00 €. Kapitálové výdavky navyšujeme o 9 367,00 €, celkom sú rozpočtované na
sumu celkom 86 368,00 €. Bežné výdavky ponižujeme v kapitole cestná doprava o sumu
9 367,00 €, celkom sú rozpočtované vo výške 1 085 524,00 € Poslanci k rozpočtovému
opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
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Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka
Starosta prečítal výpoveď Ing. Vladimíra Brindžáka z funkcie hlavného kontrolóra obce
zo zdravotných dôvodov. Preto podáva návrh na uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30. októbra 2020, určenie požiadaviek na výkon
funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky, spôsob vykonania voľby tajným
hlasovaním, pracovný úväzok 6 hodín týždenne.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka
na 30. októbra 2020 v zasadačke OcÚ a určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného
kontrolóra obce Vavrečka:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti
c) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
d) znalosť práce na PC
e) občianska a morálna bezúhonnosť
f) pracovný úväzok 6 hod. týždenne
Obecné zastupiteľstvo určuje náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce
Vavrečka:
 meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
 informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia
najneskôr do 16. októbra 2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba
kontrolóra – neotvárať“ na adresu Obecný úrad Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Námestovo.
Obecné zastupiteľstvo určuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným
hlasovaním.
6. Návrh VZN obce Vavrečka č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Vavrečka č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
Starosta informoval poslancov, že uvedeným VZN č.3/2020 sa mení výška príspevku
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zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a školskom klube nasledovne:
Materská škola
- na jedno dieťa za celodenný pobyt 20,00 €
- na jedno dieťa za poldenný pobyt 10,00 €
Školský klub detí
- na jedno dieťa 10,00 €
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
7. Zrušenie uznesenia č.4/2020 pod bodom A/7
Starosta informoval poslancov, že z dôvodu nepodpísania zmluvy o výpožičke s firmou
Accentis Námestovo, s.r.o. na kanalizačné potrubie, uznesenie stratilo opodstatnenie. Preto
navrhol zrušiť uznesenie č.4/2020 pod bodom A/7.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
8. Zverejnenie zámeru na prenájom prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Vavrečka – kanalizačného potrubia evidovaného v majetku obce na majetkovej karte
č. 20 141, spoločnosti Accentis Námestovo, s.r.o., so sídlom Námestovo 1088, 029 01
Námestovo, IČO: 36 007 102, na účel vybudovania nového odkanalizovania
priemyselného parku v k. ú. Vavrečka vo vlastníctve spoločnosti
Na základe žiadosti spoločnosti Accentis Námestovo, s.r.o., so sídlom Námestovo 1088,
o uzatvorenie zmluvy na prenájom kanalizačného potrubia poslanci schválili zverejnenie
zámeru prenájmu prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce - kanalizačného potrubia
na 10 rokov za cenu nájmu vo výške 1,- EUR mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Prenájom uvedeného kanalizačného potrubia je predpokladom pre udelenie stavebného
povolenia žiadateľovi na realizáciu odkanalizovania podľa projektu „Vavrečka –
odkanalizovanie priemyselného areálu“. Žiadateľ vzhľadom na výšku investície požiadal
o nájom na 10 rokov. Je to aj v záujme obce, nakoľko dôjde k zníženiu zaťaženia životného
prostredia a do budúcna je možnosť napojenia časti obce na kanalizáciu.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
9. Rôzne
Starosta informoval
- zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19 je
možnosť požiadať o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 42 082,00 €.
Splátkový kalendár je nasledovný:
rok 2024 10 520,00 €
rok 2025 10 520,00 €
rok 2026 10 520,00 €
rok 2027 10 522,00 €
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
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- navrhol vykonať inventarizáciu majetku a určil vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení:
- Ing. Mária Bucová – predseda
- Bc. Alena Hvoľlková – člen
- Mária Pavláková – člen
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
- začali sa stavebné práce na výstavbe chodníka okolo hlavnej cesty II/520
- boli predložené návrhy na osadenie lavičiek do parku
- práce na dokončení oplotenia v základnej škole sú ukončené
- predložil návrh, že vývoz VOK bude zabezpečovať od 01.01.2021 Rudolf Ďurana. Obec
pristúpila k tejto zmene z toho dôvodu, že má obsahovo väčší kontajner to znamená, že
vývoz bude lacnejší
Interpelácie poslancov:
Ing. Miroslav Rentka – navrhol rozšírenie výjazdu na hlavnú cestu pri p. Pukovej.
Ing. Mária Bucová – predložila plán výsadby stromov v obci.
Peter Trabalka – navrhol zaradiť do budúcoročných aktivít úpravu priestoru pri pamätnej lipe
Marián Kasan – sa informoval, či sa plánuje v budúcnosti plynofikácia v časti Starý mlyn.
Starosta odpovedal, že s SPP boli rokovania ohľadom rozšírenia plynovej siete v lokalite
Starý mlyn avšak SPP distribúcia toto rozšírenie realizovať nebude. Jediná možnosť je na
vlastné náklady stavebníkov.
Adam Čiernik – pripomienkoval činnosť a prevádzku herní s hazardnými hrami na území
obce. K uvedenej téme bol predložený právny rozbor možnosti obce v oblasti úpravy hazardu.
10. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2020
A. SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Vavrečka.
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1 171 891,00 €
z toho: - obec: 853 535,00 €
- ZŠ s MŠ Vavrečka: 318 356,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 171 891,00 €
z toho: - obec: 611 535,00 €
- ZŠ s MŠ Vavrečka: 560 356,00 €
3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.
4. Zverejnenie zámeru na prenájom prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Vavrečka – kanalizačného potrubia evidovaného v majetku obce na majetkovej karte
č. 20 141, za nájomné vo výške 1,- EUR mesačne, spoločnosti Accentis Námestovo, s.r.o.,
so sídlom Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, IČO: 36 007 102, na účel vybudovania
nového odkanalizovania priemyselného parku vo vlastníctve spoločnosti Accentis
Námestovo, s.r.o., so sídlom Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, IČO: 36 007 102, ktorý
sa nachádza v k. ú. Vavrečka, a to na základe a podľa projektu „Vavrečka –
odkanalizovanie priemyselného areálu“, vyhotoveného Ing. Ivetou Ottovou, 028 01 Vyšný
Kubín 234, zák. č. 14-F331-850, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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5. Návratnú finančnú výpomoc vo výške 42 082,00 € zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19
6. Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení:
Ing. Mária Bucová – predseda
Bc. Alena Hvoľlková – člen
Mária Pavláková – člen
7. VZN č.3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka
B. VYHLASUJE
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka na 30. októbra 2020
v zasadačke OcÚ.
C. URČUJE
1. Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Rentka a Adam
Čiernik.
2. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Vavrečka:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti
c) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov
d) znalosť práce na PC
e) občianska a morálna bezúhonnosť
f) pracovný úväzok 6 hod. týždenne
3. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vavrečka:
 meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
 informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia
najneskôr do 16. októbra 2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba
kontrolóra – neotvárať“ na adresu Obecný úrad Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Námestovo.
D. RUŠÍ
1. Uznesenie č.4/2020 pod bodom A/7
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11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Adam Čiernik
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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