OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.04.2016

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
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, Pavol Žuffa
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. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016
4. Žiadosť Františka Sklarčíka , Vavrečka č.158 o odkúpenie časti pozemku parcela
C KN č.409/59 orná pôda , evidovaná na LV č.499
5 . Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal zástupcov
školy .Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Marián Kasan a Albín Kasan . Písaním
zápisnice bola poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala plnenie uznesenia č.1/2016.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:9/0/0
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce navyšujeme o 22 465, 00€ . Rozpočet celkom je navrhnutý ako vyrovnaný vo
výške 716 077,00€. V bežných príjmoch upravujeme transfery na školstvo, voľby , príjmy
z dobropisov a z poistného plnenia, kapitálových príjmoch za predaj pozemkov. V bežných
výdavkoch upravujeme kapitoly požiarna ochrana, voľby transakcie verejného dlhu, rozvoj
športu, príspevok školstvo a súkromná škôlka Lienka . Poslanci nemali pripomienky, zmena
rozpočtu je prílohou zápisnice.
Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila poslancom žiadosť o navýšenie rozpočtu pre materskú školu.
Jedná sa o vymaľovanie priestorov, vymeniť podlahu, oplotiť areál zadnej časti a sprístupniť
vchod pre rodičov deti z malej triedy. Žiadosť je prílohou zápisnice. Poslanci navrhli, aby do
budúceho zasadnutia pripravila riaditeľka cenové ponuky na jednotlivé práce.
Poslanci hlasovali: 9/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
2

Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
4. Žiadosť Františka Sklarčíka , Vavrečka č.158 o odkúpenie časti pozemku parcela
C KN č.409/59 orná pôda , evidovaná na LV č.499
Starosta prečítal žiadosť Františka Sklarčíka o odkúpenie pozemkov podľa GP č.17883369028/2016 a to:
-C KN č.409/147 ostatné plochy o výmere 63 m2, vytvorená z parcely C KN č.409/23
-C KN č.409/148 orná pôda o výmere 423 m2
-C KN č.409/149 orná pôda o výmere 93 m2, vytvorené parcely z parcely C KN č.409/59
evidované na LV č. 499
-C KN č.646/4 zastavaná plocha o výmere 8m2, vytvorená z parcely E KN č.8105 evidovaná
na LV č. 1210.
Poslanci schválili zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa znaleckého posudku
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,
Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
5. Rôzne
Starosta informoval:
O číslovaní rodinných domov v časti Starý mlyn
O financovaní inžinierskych sietí v lokalite Starý mlyn, prebiehajú rokovania s OVS
Dolný Kubín a SSE distribúcia Žilina. Zo strany obce je vydané územné rozhodnutie,
stavebné povolenie a pripravený projekt na vodovod a kanalizáciu
- Umiestnenie zberného dvora pri športovom areáli. Pôvodne navrhovaná lokalita nie je
vhodná . Starosta navrhol hľadať iný spôsob umiestnenia zberného dvora.
- Anódové vedenie je prerušené, výsledkom jednania je zápis
- Pripravuje sa projekt na chodník okolo hlavnej cesty a štúdia na prekrytie potoka v obci
pri rodinnom dome od Karola Jančigu po Annu Kasanovú
- Po jednaniach s OVS Dolný Kubín je pripravený návrh na spolufinancovanie miestnych
komunikácií po kanalizácii v obci.
- V rámci cezhraničnej spolupráce pôjdeme do výzvy výmeny okien v KD a rekonštrukcie
javiska
- 11.5.2016 sa uskutoční memoriál Pavla Žuffu
- V Dome smútku sme opravili chladiace zariadenie
- Okresný súd v Námestove nás vyzval, aby sme schválili funkciu prísediaceho na
Okresnom súde Námestovo. Doteraz túto funkciu vykonávala Marta Brindžáková, dňa
9.3.2016 sa ukončilo jej funkčné obdobie . Starosta navrhol Mgr. Ladislava Šnapku.
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,
-
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Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
Starosta prečítal žiadosť:
-Lenky Gurovej o pridelenie školského bytu do prenájmu. Poslanci zobrali žiadosť na
vedomie , ale momentálne nie sú voľné byty.
6. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016
3/ Zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210,
parcela E KN č. 8105 o výmere 7725 m2, ostatné plochy a to len tú jej časť , ktorá na základe
č. GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č.
646/4 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, pozemky zapísané v k.ú. Vavrečka na LV č. 499,
parcela C KN č. 409/59 o výmere 1925 m2, orná pôda a to len tú jej časť , ktorá na základe č.
GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvoreným parcelám C KN č.
409/148 o výmere 423 m2, orná pôda , C-KN č. 409/149 o výmere 93 m2, orná pôda , parcela
C KN č. 409/23 o výmere 1562 m2, ostatné plochy a to len tú jej časť , ktorá na základe č.
GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č.
409/147 o výmere 63 m2, ostatné plochy pre Františka Sklarčíka , Vavrečka č.158 .
Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
4/ Mgr. Ladislava Šnapku na funkciu prísediaceho na Okresný súd Námestovo
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Vavrečka za rok 2015
7. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Marián Kasan
Albín Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 29.04.2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016
3/ Zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210,
parcela E KN č. 8105 o výmere 7725 m2, ostatné plochy a to len tú jej časť , ktorá na základe
č. GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č.
646/4 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, pozemky zapísané v k.ú. Vavrečka na LV č. 499,
parcela C KN č. 409/59 o výmere 1925 m2, orná pôda a to len tú jej časť , ktorá na základe č.
GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvoreným parcelám C KN č.
409/148 o výmere 423 m2, orná pôda , C-KN č. 409/149 o výmere 93 m2, orná pôda , parcela
C KN č. 409/23 o výmere 1562 m2, ostatné plochy a to len tú jej časť , ktorá na základe č.
GP č. 17883369-028/2016 dňa 22.04.2016 zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č.
409/147 o výmere 63 m2, ostatné plochy pre Františka Sklarčíka , Vavrečka č.158 .
Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
4/ Mgr. Ladislava Šnapku na funkciu prísediaceho na Okresný súd Námestovo
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Vavrečka za rok 2015
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Marián Kasan
Albín Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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