OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.03.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing..Mária Bucová
Ing. Karol Pjentek

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, 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. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2019
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020
6. Návrh VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
7. Žiadosť Súkromnej materskej školy Lienka o navýšenie rozpočtu
8. Žiadosť Ignáca Madleňáka a manž. Eleny, Vavrečka č. 268 o odpredaj pozemku
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing. Mária Bucová, Ing. Karol Pjentek. Písaním zápisnice bola
poverená Mária Pavláková.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:8/0/0
4. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2019
Záverečný účet obce Vavrečka prečítala a podrobne vysvetlila ekonómka obce Mária
Pavláková. Poslanci nemali pripomienky, Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
Vavrečka za rok 2019 schválili bez výhrad. Je prílohou zápisnice. Rozpočtové hospodárenie
schvaľuje vo výške 51 823,50€ na tvorbu rezervného fondu.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
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5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa povyšujú o sumu 14 450,00€ , rozpočet celkom je navrhnutý ako
vyrovnaný vo výške 1 162 511,00€. V bežných príjmoch a výdavkoch navyšujeme sumu len
na úseku školstva – prenesený výkon. Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali
pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
6. Návrh VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
Starosta predložil poslancom návrh uvedeného VZN, ktorým sa mení cena za jeden obed
v školských zariadeniach, na základe prepočítaných nákladov za rok 2019. VZN č.2/2020 je
prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
7. Žiadosť súkromnej materskej školy Lienka o navýšenie rozpočtu
Starosta prečítal žiadosť súkromnej materskej školy Lienka o navýšenie schváleného
rozpočtu na rok 2020. Svoju žiadosť odôvodňuje navýšením platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme o zákonné 10% .
Poslanci schválili navýšenie rozpočtu vo výške 10% na náklady miezd.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
8. Žiadosť Ignáca Madleňáka a manž. Eleny, Vavrečka č. 268 o odpredaj pozemku
Starosta prečítal žiadosť menovaných o odpredaj novovytvorených pozemkov parcela C KN
č. 521/67, orná pôda o výmere 8m2 , vytvorená z parcely C KN č.521/37 a C KN č. 521/68,
orná pôda o výmere 133 m2, vytvorená z parcely C KN č.521/63, evidované na LV č. 499.
Parcely sú vytvorené na základe GP č. 44847874-58/2019 , vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom,
Vasiľov č.31 zo dňa 14.11.2019. Znalecký posudok č. 24/2020 vyhotovil Ing. Ján Žochňák na
sumu 2 070,00€.
Poslanci nemali pripomienky k zverejneniu zámeru na odpredaj uvedených pozemkov.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
9. Rôzne
Starosta informoval:
- o uskutočnených kultúrnych akciách /vianočný punč, pochovávanie basy, divadlo/
- o podaných projektoch z environmentálneho fondu :
1/ na akciu „ Zateplenie školského klubu“
2/ na akciu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Vavrečka“
Podané žiadosti na ministerstvo financií :
1/ „ Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome“
2/ „ Rozšírenie a modernizácia miestneho rozhlasu“
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O pripravovaných akciách:
- chodník okolo hlavnej cesty v dĺžke 220 m, pripravuje sa stavebné povolenie
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- parkovisko pred obecným úradom je v štádiu vyhodnocovania
- rekonštrukcia potoka
Interpelácie poslancov:
Bc. Alena Hvoľková – informovala o blížiacej akcii „ Majáles“
- informovala, že mládežníci by mali záujem hrať divadlo, preto
oslovila učiteľku Zdenku Buganovú ohľadom nacvičovania
- opýtala sa,kedy sa začne s rekonštrukciou parku
Ing. Mária Bucová – pripomenula úpravu chodníka medzi domami/Bugan-Grebáč/
František Pepucha – ako sa plánuje umiestnenie kríža pred Domom smútku
Adam Čiernik – opílenie briez ku kapličke
- vyzvať Tibora Krivdu na odtiahnutie vozidiel, ktoré parkuje na miestnej
komunikácii
- posunúť kameru na zastávke a pri zbernom dvore
Peter Trabalka – žiadal starostu o písomné upozornie Tibora Krivdu ako chovateľa
hospodárskych zvierat/dobytok/ na neúnosný stav, nakoľko sa zvieratá často voľne pohybujú
po obci a spôsobujú škody hlavne v novej materskej škôlke
Marián Kasan – upraviť plochu na parkovanie pri hlavnej ceste a ihrisku
Ing. Jozef Sklarčík – navrhol opláštiť športovú halu
10. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/20120
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ a/ Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
51 823,50 €
3/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020
4/ VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka
č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
5/ Navýšenie rozpočtu o 10% na mzdové náklady pre súkromnú materskú škôlku Lienka na
rok 2020
6/ Zverejnenie zámeru odpredať pozemky zapísané v k.ú. Vavrečka na LV č. 499, parcela
C KN č. 521/67 o výmere 8 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely C KN
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č.521/37 a parcela C KN č.521/68 o výmere 133 m2, orná pôda, ktorá je vytvorená
z parcely C KN č.521/63na základe GP č.44847874-58/2019 vyhotoveného Ing. Jánom
Kotúľom, Vasiľov 31 pre Ignáca Madleňáka a manž. Elenu Madleňákovú, rod.
Holmíkovú, Vavrečka č. 268, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb podľa znaleckého
posudku č.24/2020 vyhotoveného Ing. Jánom Žochňákom, Rázusova 831/12,
Námestovo za cenu 2070,00€
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing..Mária Bucová
Ing. Karol Pjentek

Zapisovateľ : Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 06.03.2020
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ a/ Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
51 823,50 €
3/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020
4/ VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka
č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
5/ Navýšenie rozpočtu o 10% na mzdové náklady pre súkromnú materskú škôlku Lienka na
rok 2020
6/ Zverejnenie zámeru odpredať pozemky zapísané v k.ú. Vavrečka na LV č. 499, parcela
C KN č. 521/67 o výmere 8 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely C KN
č.521/37 a parcela C KN č.521/68 o výmere 133 m2, orná pôda, ktorá je vytvorená
z parcely C KN č.521/63na základe GP č.44847874-58/2019 vyhotoveného Ing. Jánom
Kotúľom, Vasiľov 31 pre Ignáca Madleňáka a manž. Elenu Madleňákovú, rod.
Holmíkovú, Vavrečka č. 268, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb podľa znaleckého
posudku č.24/2020 vyhotoveného Ing. Jánom Žochňákom, Rázusova 831/12,
Námestovo za cenu 2070,00€

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing..Mária Bucová
Ing. Karol Pjentek

Zapisovateľ : Mária Pavláková
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