OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.12.2014

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Bc. Alena Hvoľková
Ing.Jozef Hrkeľ

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.12.2014 v zasadačke Obecného domu
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril starosta obce
Mgr. Ladislav Šnapko, všetkých prítomných privítal a uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo
zvolané v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do 30 dní odo dňa volieb, ktoré sa
konali dňa 15. novembra 2014.
Schôdza sa riadila programom:
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Vavrečka
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Vavrečka
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
7. Príhovor novozvoleného starostu
8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
9. Schválenie platu starostu
10. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
11. VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti
12. VZN č.2/2015 o miestnych daniach
13. VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. VZN 5/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obce Vavrečka
15. Diskusia
16. Schválenie uznesenia
17. Záver
K bodu 1 Otvorenie
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko poďakoval
doterajším poslancom za ich prácu. Zároveň sa s prítomnými rozlúčil, vzhľadom na to, že vo
svojej funkcii starostu obce ďalej nepokračuje.
K bodu 2 Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Vavrečka
Ing. Vladimír Seč oboznámil prítomných s výsledkami volieb v našej obci. Prečítal
zápisnicu miestnej volebnej komisie, ktorá je prílohou zápisnice.
K bodu 3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Peter Kružel prečítal „Sľub starostu obce“ a svojim podpisom potvrdil mandát starostu
obce pre budúce volebné obdobie. Sľub je prílohou zápisnice. Mgr. Ladislav Šnapko
odovzdal novozvolenému starostovi insígnie.
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K bodu 4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
V našej obci sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva. Poslanci zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca:
Ing. Mária Bucová
Ing. Jozef Hrkeľ
Bc. Alena Hvoľková
Albín Kasan
Marián Kasan
Karol Pjentek
Ing. Miroslav Rentka
Ing. Jozef Sklárčik
Pavol Žuffa
Sľub je prílohou zápisnice.
K bodu 5 Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Vavrečka
Starosta Peter Kružel informoval novozvolených poslancov o programe rokovania
obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali: 9/0/0
K bodu 6 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Peter Kružel určil overovateľov zápisnice: Bc. Alena Hvoľková, Ing.Jozef Hrkeľ.
Písaním zápisnice bola poverená pracovníčka obecného úradu Mária Pavláková.
Poslanci hlasovali: 9/0/0
K bodu 7 Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta Peter Kružel predniesol príhovor, v ktorom poďakoval za
dôveru, ktorú mu prejavili občania našej obce vo voľbách. Príhovor je prílohou zápisnice.
K bodu 8 Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Pri obecnom úrade budú zriadené 2 komisie :
1. Komisia: finančná, pre výstavbu a územné plánovanie, ochrana verejného poriadku
Predseda – Ing.Jozef Hrkeľ
členovia : Ing.Miroslav Rentka, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol Pjentek
2. Komisia: pre sociálnu oblasť, školstvo, šport, kultúru
Predseda – Bc. Alena Hvoľková
členovia: Marián Kasan, Albín Kasan, Ing.Jozef Sklárčik, Pavol Žuffa
Poslanci hlasovali za komisie a ich predsedov.
Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan , Marián Kasan,
Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
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K bodu 9 Schválenie platu starostu
Elena Krivdová informovala poslancov, že podľa § 3 zákona č.253/1994 Z. z.
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 odst.1. Starosta sa zaraďuje podľa počtu obyvateľov v obci a určuje sa
1,98 násobku platu.
Mesačný plat starostu obce Vavrečka je: 1632,00€
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
K bodu 10 Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanci si navrhli termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 každé 2
mesiace nasledovne: 27.2., 24.4., 26.6., 28.8., 30.10., 11.12.
Poslanci hlasovali: 9/0/0.
K bodu 11 VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti
Elena Krivdová predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľnosti na rok 2015. V tomto roku nastala zmena v zákone. Zmena sa týka výšky
dane pri viacpodlažných budovách. Doteraz sa suma určovala podľa toho, či sa jednalo
o fyzickú alebo právnickú osobu. Podľa zmeny v zákone – sa suma bude určovať jednotne.
Nebude rozdiel vo výške dane pre fyzickú alebo právnickú osobu. Je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
K bodu 12 VZN č.2/2015 o miestnych daniach
Elena Krivdová predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych
daniach na rok 2015. Je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
K bodu 13 VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Elena Krivdová predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto zákone tiež došlo
k niektorým zmenám a to – boli zrušené úľavy pri platbe za komunálny odpad týkajúce sa
občanov nad 80 rokov a rodín, ktoré mali viac ako 5 členov / v takýchto rodinách ďalší
členovia v poradí boli od platby oslobodení/. Uvedené VZN je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0

4

K bodu 14 VZN 5/2015 o úhradách
a nehnuteľného majetku Obce Vavrečka

za

krátkodobý

prenájom

hnuteľného

Iveta Hvolková predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za
krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Vavrečka. Je prílohou
zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
K bodu 15 Diskusia
Zástupca Klubu dôchodcov vo Vavrečke Ing. Vladimír Seč predniesol žiadosť členov
klubu o poskytnutie miestnosti pre pravidelné stretávanie a činnosti. Starosta obce Peter
Kružel sa vyjadril, že budeme hľadať riešenie a možnosti, aby bolo žiadosti vyhovené podľa
toho o akú akciu sa bude jednať.
Návrh na zmenu rozpočtu predložila Mária Pavláková. Výška finančných prostriedkov
v príjmovej časti a výdavkovej časti sa navyšuje.Zmena rozpočtu je v rámci kapitol. Poslanci
nemali k návrhu pripomienky. Zmena rozpočtu je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
Starosta Peter Kružel predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce.
Poslanci hlasovali: za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa,proti:0 zdržal sa:0
K bodu 16 Uznesenie

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vavrečka,
zo dňa 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľby členov a predsedov
komisií.
3. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
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B. k o n š t a t u j e , že
1. novozvolený starosta obce Peter Kružel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Mária Bucová
Ing. Jozef Hrkeľ
Bc. Alena Hvoľková
Albín Kasan
Marián Kasan
Karol Pjentek
Ing. Miroslav Rentka
Ing. Jozef Sklarčík
Pavol Žuffa
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
A. z r i a ď u j e
1/ komisiu finančnú, pre výstavbu a územné plánovanie a ochrana verejného poriadku
2/ komisiu pre sociálnu oblasť, školstvo, šport a kultúru
B. v o l í
1/ komisia finančná, pre výstavbu a územné plánovanie a ochranu verejného poriadku
predsedu: Ing.Jozef Hrkeľ
členov komisie – poslancov: Ing.Miroslav Rentka, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol
Pjentek
2/ komisia pre sociálnu oblasť, školstvo, šport a kultúru
predsedu: Bc.Alena Hvoľková
členov komisie – poslancov: Marián Kasan, Albín Kasan, Ing.Jozef Sklárčik, Pavol
Žuffa
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Petra Kružela
vo výške 1632,00€
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
VZN č.2/2015 o miestnych daniach.
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Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
VZN 5/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce
Vavrečka.
Uznesenie č.8
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2014
Uznesenie č.9
Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych
podmienok na území obce.
K bodu 17 Záver
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia: Bc.Alena Hvoľková
Ing.Jozef Hrkeľ

Zapisovateľ:

Mária Pavláková
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