OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.06.2019

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
Ing.Jozef Sklarčík

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
Ing. Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
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
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019
5. Návrh VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
6. Návrh VZN č.5/2019 obce Vavrečka o verejnom poriadku na území obce
7. Program odpadového hospodárstva obce Vavrečka na roky 2016-2020
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Privítal hosťa p.
riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Danu Serdelovú.
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: Marián Kasan , Ing.Jozef Sklarčík. Písaním
zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
Poslanci hlasovali:8/0/0
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa povyšujú o sumu 10 872,00€ , rozpočet celkom je navrhnutý ako
vyrovnaný vo výške 1 132 587,00€. V bežných príjmoch navyšujeme výnos dane z príjmov,
upravujeme príjmy z dobropisov, príjem z vratiek, dotácia obedy zadarmo, dotácia voľby
prezidenta SR 2019, transfer ÚPSVaR. V bežných výdavkoch upravujeme kapitoly sociálne
služby, školstvo, požiarna ochrana, finančná a rozpočtová oblasť. V kapitálových výdavkoch
upravujeme za vypracovanie projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu družstevná
cesta. Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Zástupca starostu Ing.Jozef Sklarčík navrhol navýšenie rozpočtu pre klub triatlonistov
2

o 1000,00€.
Poslanci nemali pripomienky a navýšenie rozpočtu bude zahrnuté v ďalšom rozpočtovom
opatrení.
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. Návrh VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka VZN upravuje výšku poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskej
družine. Taktiež zahŕňa výšku finančného príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade
s finančnými pásmami. Uvedené VZN je v prílohe zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing.Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
6. Návrh VZN č.5/2019 obce Vavrečka o verejnom poriadku na území obce
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku na území
obce Vavrečka. Poslanci navrhli doplniť obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky celý
rok okrem 31.12.a 01.01 a občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci/ neplatiaci za komunálny
odpad/, majú zákaz skladovať odpad na zbernom dvore.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing.Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
7.Program odpadového hospodárstva obce Vavrečka na roky 2016-2020
Starosta informoval o spracovaní programu odpadového hospodárstva. V rámci
kontrol okresného úradu životného prostredia v Námestove vyjadrili kladné stanovisko
k vypracovanému POH. Toto POH je nutné zverejniť na stránke obce do 30 dní od schválenia.
Poslanci nemali k nemu pripomienky.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing.Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
8. Rôzne
Starosta informoval:
- práce na rekonštrukcii mostíka pri obecnom úrade sú ukončené
- momentálne finišujeme na vysprávkach výtkov na miestnych komunikáciách po obci
- areál trávnikov na futbalovom ihrisku bol pieskovaný, obnovila sa sejba trávy a
vyhnojenie
- realizovali sa práce na vyčistení potoka Uhlisko pri radovej zástavbe až po kapličku
- pri novej materskej škole sa dokončuje oplotenie, budeme pokračovať na asfaltovaní
prístupovej cesty a terénnych úprav
- výmena okien v kultúrnom dome je ukončená
- zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vavrečka sú ukončené, súčasťou je súhlasné
stanovisko Okresného úradu , odbor výstavby a bytovej politiky Žilina podľa §25 zákona
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
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- obdržali sme Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „ Zberný dvor Vavrečka „ vo výške 295 010,34€
- predložil poslancom návrh textu na pamätnú tabuľu na mieste spílenej 400 ročnej
Vavrekovej lipy a návrh textu k umiestneniu pri novej lipe. Poslanci nemali pripomienky
a dohodli sa, že sa tam osadia lavičky a upraví sa terén. Zároveň starosta informoval, že
pozemok , na ktorom stála lipa, je v súkromnom vlastníctve. Ide o parcelu E KN č. 96/2 ,
záhrada o výmere 67m2 evidovaná na LV č. 1213. Vlastníkom uvedenej parcely sú Miroslav
Barborák , Vavrečka č.90, podiel ½ a Mária Barboráková, Vavrečka č. 90, podiel ½.Uvedenú
parcelu majú záujem odpredať obci za 500,00€, čo činí 7,46€/m2. Poslanci súhlasili s kúpou
uvedeného pozemku.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, Ing.Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
- že za rok 2018 bola vypracovaná Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke.
Poslanci nemali pripomienky .
- Iveta Hvolková informovala o programe Vavrečských slávností na sv. Annu , ktoré sa budú
konať v dňoch 27. a 28. júla 2019. Predstavila program, ktorý bude prebiehať v uvedených
dňoch.
V sobotu sa koná tradičný memoriál Jozefa Košťála, organizáciu má na starosti TJ Slovan
Magura Vavrečka , zároveň od ranných hodín bude prebiehať slovenský pohár v pretekoch
malých motorových lietadiel a rogál, ktoré sa budú konať na pristávacej ploche.
V poobedných hodinách bude na Vyšnom konci odhalená pamätná tabuľa na mieste spílenej
400 ročnej Vavrekovej lipy. O 19.00 hod. bude na amfiteátri vyhodnotenie leteckej súťaže,
príhovor starostu a tanečná zábava. Ozvučuje a hrá kapela Petra Cigaňáka.
V nedeľu bude na slávnostnej sv. omši prítomná aj delegácia z Oswienčima. V rámci
cezhraničnej spolupráce bude prebiehať III. aktivita, bude sa konať ochutnávka tradičných
poľských jedál v altánku na amfiteátri, spevácka skupina zasieva poľské ľudové piesne.
O 15.00 hod. bude kultúrny program v amfiteátri . O 17:30 sa odohrá futbalový zápas
slovenského pohára. Vo Večerných hodinách sa bude konať opäť tanečná zábava.
Interpelácie poslancov:
- Bc.Alena Hvoľková navrhla, vymeniť tabuľu s umiestnením hrobových miest na cintoríne.
- Ing.Mária Bucová navrhla pri miestnej komunikácii vybudovať rigoly v časti od rodinného
domu Tibora Matkulčíka po Petra Trabalku.
Informovala sa u p. riaditeľky školy, koľko detí budeme mať umiestnených od septembra
v materskej škole a či budeme prijímať nové učiteľky.
Riaditeľka školy odpovedala, že zatiaľ je prihlásených 79 detí, personálne sa učiteľky budú
riešiť cez Úrad práce /projekt/.
- Marián Kasan navrhol postaviť lávku cez potok pri Sobčákovi, ako je to s chodníkom popri
hlavnej ceste k radovej zástavbe. Zástavky, ktoré sa nachádzajú v katastri Vavrečka doriešiť
s vedením firmy PUNCH ACCENSTIS p. Parížom. Z bezpečnostného hľadiska zrušiť,
vyčistiť okolie a doriešiť autobusovú dopravu so SAD pre zamestnancov.
- Adam Čiernik opraviť osvetlenie pri kostole, vymeniť žiarovky pred vchodom do kostola
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9. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019
3/ VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
4/ VZN č.5/2019 obce Vavrečka o verejnom poriadku na území obce
5/ Kúpu pozemku zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1213, parcela E KN č. 96/2 o výmere
67 m2, záhrada, ktorého vlastníkom sú Miroslav Barborák, Vavrečka č. 90, 029 01
Námestovo v ½ ici a Maria Barboráková, rod. Barboráková, Vavrečka č.90, 029 01
Námestovo v ½-ici v cene 500,00€
6/ Program odpadového hospodárstva obce Vavrečka na roky 2016-2020

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Marián Kasan
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 28.06.2019

A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019
3/ VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
4/ VZN č.5/2019 obce Vavrečka o verejnom poriadku na území obce
5/ Kúpu pozemku zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1213, parcela E KN č. 96/2 o výmere
67 m2, záhrada, ktorého vlastníkom je Miroslav Barborák, Vavrečka č. 90, 029 01
Námestovo v ½ ici a Maria Barboráková, rod. Barboráková, Vavrečka č.90, 029 01
Námestovo v ½-ici v cene 500,00€
6/ Program odpadového hospodárstva obce Vavrečka na roky 2016-2020

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Marián Kasan
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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