OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.02.2016

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Mária Bucová
Albín Kasan

Zapisovateľ : Mária Pavláková

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,
Kontrolór obce: Ing.Vladimír Brindžák
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. Záverečný účet obce Vavrečka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
4. Žiadosť Boženy Rentkovej , Vavrečka č.247 o odkúpenie parcely C KN č.470/2
zastavané plochy a nádvorie, evidovaná na LV č. 499 o výmere 42 m2
5. Žiadosť Antona Kurtulíka a manž. Ľubice , Vavrečka č. 326 o zrušenie predkupného
práva na pozemky C-KN parc.č.409/9 orná pôda o výmere 548m2, C-KN
parc.č.409/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV č.601
6. Žiadosť Tomáša Mikolajčíka a manž. Renáty , Slnenčná 162/17, Námestovo o
odkúpenie novovytvorenej parcely C-KN č.272/14 orná pôda o výmere 73m2 ,
ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 691/176 evidovaná na LV č.1210 po zverejnení
zámeru
7. Žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie prevádzkového nákladu za rok 2016
8. Žiadosť Petra Ďuranu, Vavrečka č.259 o prenájom časti parcely C KN č.521/6
9 . Rôzne
10. Uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing.Mária Bucová a Albín Kasan . Písaním zápisnice bola
poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala plnenie uznesenia č.8/2015.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:8/0/0
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3. Záverečný účet obce Vavrečka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Záverečný účet obce Vavrečka prečítala a podrobne vysvetlila ekonómka obce
Mária Pavláková. Uvedený záverečný účet bol predložený a konzultovaný aj na zasadnutí
komisií. Poslanci nemali pripomienky, záverečný účet obce Vavrečka zobrali na vedomie,
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 a Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie schválili bez výhrad. Je prílohou zápisnice. Rozpočtové hospodárenie vo výške
31 846,65 € odviesť do rezervného fondu.
Kontrolór obce Ing. Vladimír Brindžák predložil poslancom správu k záverečnému účtu
a k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2015. Poslanci správu vzali na vedomie.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
4.Žiadosť Boženy Rentkovej , Vavrečka č.247 o odkúpenie parcely C KN č.470/2
zastavané plochy a nádvorie, evidovaná na LV č. 499 o výmere 42 m2
Starosta prečítal žiadosť Boženy Rentkovej o odkúpenie pozemku, ktoré uvádza v žiadosti.
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že uvedená parcela je súčasťou zastavanej plochy, ktorú užíva
od roku 1981. Poslanci schváli odpredaj pozemku po 5,00€/m2 z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
5. Žiadosť Antona Kurtulíka a manž. Ľubice , Vavrečka č. 326 o zrušenie predkupného
práva na pozemky C-KN parc.č.409/9 orná pôda o výmere 548m2, C-KN parc.č.409/8
zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV č.601
Starosta prečítal žiadosť menovaných o zrušenie predkupného práva na uvedené pozemky.
Predkupné právo na pozemok si vyhradila obec Vavrečka v kúpnej zmluve pri predaji
pozemku. To bolo podmienené výstavbou rodinného domu a uvedená podmienka bola
splnená .
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
6. Žiadosť Tomáša Mikolajčíka a manž. Renáty , Slnečná 162/17, Námestovo o
odkúpenie novovytvorenej parcely C-KN č.272/14 orná pôda o výmere 73m2 , ktorá je
vytvorená z parcely E-KN č. 691/176 evidovaná na LV č.1210 po zverejnení zámeru
Starosta informoval, že zámer odpredaja pozemku menovaných bol zverejnený, na základe
uznesenia č.8/2015, námietky neboli žiadne . Cena za pozemok je stanovená vo výške –
podľa znaleckého posudku č.151/2015 vo výške 257,00 .
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
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7. Žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie prevádzkového nákladu za rok 2016
Starosta prečítal žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie prevádzkového nákladu na rok 2016:
Prevádzkový náklad pre ZŠS pri MŠ 1,25€ + aktuálny finančný limit
Prevádzkový náklad pre ZŠS pri ZŠ 1,60€+ aktuálny finančný limit
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
8.Žiadosť Petra Ďuranu, Vavrečka č.259 o prenájom časti parcely C KN č.521/6
Starosta prečítal žiadosť Petra Ďuranu o dlhodobý o prenájom časti parcely C KN č.521/6,
ktorá je vo vlastníctve obce , evidovaná na LV č.499. Uvedenú parcelu plánuje využívať ako
parkovisko pre stroje na zimnú údržbu pre našu obec a na vybudovanie krytého prístrešku na
posypový materiál. Poslanci po diskusii navrhli, že ak bude mať písomný súhlas doterajších
užívateľov pozemku nebudú mať námietky.

9. Rôzne
Starosta informoval:
žiadosť na zateplenie školského klubu nám neschválili.
Žiadosť na projekt pre IBV Starý mlyn Vavrečka.Rozšírenie vodovodu a kanalizácie nám
neschválili. Podali sme odvolanie.
- Veľkoobjemový kontajner na vývoz odpadu nám Technické služby Námestovo nebudú
vyvážať do konca roka 2016. Zaslali sme objednávku s Technickými službami v Dolnom
Kubíne od 01.03.2016. Navrhol umiestnenie do priestoru zberného dvora drevenú búdku
v hodnote 600€, ktorá bude slúžiť pre pracovníka na preberanie a evidenciu odpadu.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
-

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia je ukončená. Žiadosť o platbu je zaslaná.
Starosta prečítal žiadosť:
-TJ Slovan Magura Vavrečka o navýšenie rozpočtu na rok 2016 o 3 000,00€. Finančné
prostriedky sa použijú na rekonštrukciu hracej plochy futbalového ihriska.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
-Jednoty dôchodcov vo Vavrečke o schválenie finančných prostriedkov vo výške 400,00€ na
akciu celookresné oslavy Dňa matiek.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
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-súkromnej škôlky Lienky , Vavrečka č.208 o súhlasné a podporné stanovisko pri výstavbe
novej škôlky, ktorá bude otvorená k 01.09.2016. Pozemok sa nachádza v časti Starý mlyn,
kde prebieha výstavby rodinných domov. Po diskusii sa dohodli, že zo strany obce je
podporné stanovisko o vybudovanie súkromného zariadenia v uvedenej lokalite, avšak obec
nevie garantovať , že inžinierske siete budú vybudované do 01.09.2016.
-pracovníčka Iveta Hvolková predložila na schválenie text kroniky za roky 2011-2012.
Text je prílohou zápisnice .
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
10. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 31 846,65 €
4/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.409/9 orná pôda o výmere
548m2 a C-KN č.409/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV
č.601 Vavrečka pre Antona Kurtulíka a manž. Ľubicu rod.Maťugovú, Vavrečka č.326
5/ Prevod pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 499, parcela C KN č. 470/2 o výmere
42 m2, zastavané plochy a nádvoria vo výške 5,00€/m2 kupujúcej Božene Rentkovej,
rod. Hrkľovej, Vavrečka č.247, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa
podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
6/ Prevod pozemku zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela E KN č. 691/176
o výmere 439 m2, záhrady a to len tú jej časť , ktorá na základe GP č. GP č. 41962249164/2015 dňa 13.10.2015 vyhotoveného Ing.Jozefom Revajom , Hviezdoslavova 45, 029 01
Námestovo zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č. 272/14 o výmere 73 m2, záhrady
.Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku č.151/2015, vypracovaného Ing.
Jánom Žochňákom vo výške 257,00€. Poslanci súhlasili so zverejnením zámeru odpredať
pozemok pre Tomáša Mikolajčíka a manž. Renáty , Slnečná 162/17, Námestovo
z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
7/ Dodatok č.1/2016 k VZN č.5/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
8/ Finančný príspevok vo výške 400,00€ Jednote dôchodcov Slovenska vo Vavrečke
9/ Navýšenie finančného príspevku o výšku 3 000,00€ pre TJ Slovan Magura Vavrečka na
úpravu hracej plochy
10/Text kroniky za roky 2011-2012
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B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2015.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka za rok 2015
4. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2015
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Mária Bucová
Albín Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 26.02.2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 31 846,65 €
4/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.409/9 orná pôda o výmere
548m2 a C-KN č.409/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV
č.601 Vavrečka pre Antona Kurtulíka a manž. Ľubicu rod.Maťugovú, Vavrečka č.326
5/ Prevod pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 499, parcela C KN č. 470/2 o výmere
42 m2, zastavané plochy a nádvoria vo výške 5,00€/m2 kupujúcej Božene Rentkovej,
rod. Hrkľovej, Vavrečka č.247, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa
podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
6/ Prevod pozemku zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela E KN č. 691/176
o výmere 439 m2, záhrady a to len tú jej časť , ktorá na základe GP č. GP č. 41962249164/2015 dňa 13.10.2015 vyhotoveného Ing.Jozefom Revajom , Hviezdoslavova 45, 029 01
Námestovo zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č. 272/14 o výmere 73 m2, záhrady
.Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku č.151/2015, vypracovaného Ing.
Jánom Žochňákom vo výške 257,00€. Poslanci súhlasili so zverejnením zámeru odpredať
pozemok pre Tomáša Mikolajčíka a manž. Renáty , Slnečná 162/17, Námestovo
z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
7/ Dodatok č.1/2016 k VZN č.5/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
8/ Finančný príspevok vo výške 400,00€ Jednote dôchodcov Slovenska vo Vavrečke
9/ Navýšenie finančného príspevku o výšku 3 000,00€ pre TJ Slovan Magura Vavrečka na
úpravu hracej plochy
10/Text kroniky za roky 2011-2012
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2015.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka za rok 2015
4. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2015

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Mária Bucová
Albín Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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