OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 02.03.2018

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Karol Pjentek
Marián 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. 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 za rok 2017
4. Dodatok č.2 k VzN č.3/2016 o určení výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
5. Žiadosť Jána Grebáča o odkúpenie novovytvorenej parcely C KN č. 272/18 o výmere
37 m2
6. Žiadosť Jozefa Jančigu o dokúpenie novovytvorenej parcely C KN 84/2 o výmere
77m2
7. Žiadosť MUDr.Miloslava Plevu a manž. Marty o zrušení predkupného práva na
pozemky evidované na LV č. 630
8. Zrušenie obecného podniku MAGURKA-obecný podnik a jeho výmaz z Obchodného
registra SR
9. Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„ Zberný dvor Vavrečka „
10. Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„ Detské ihrisko „
11. Rôzne
12. Uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing.Karol Pjentek, Marián Kasan . Privítal zástupcov školy
riaditeľku a ekonónku, kontrolóra a hosťa. Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková,
zároveň prečítala plnenie uznesenia č.7/2017.
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2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:7/0/0
3. Záverečný účet obce Vavrečka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
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 2017 schválili bez výhrad. Je prílohou zápisnice.
Rozpočtové hospodárenie vo výške 24 984,09 € odviesť do rezervného fondu.
Hospodárenie školy predložila ekonómka Iveta Gloneková.
Kontrolór obce Ing. Vladimír Brindžák predložil poslancom správu k záverečnému účtu
a k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2017. Poslanci správu vzali na vedomie.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
4.Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
Starosta predložil poslancom dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka. Jedná sa o zvýšenie prevádzkového nákladu na jeden obed , rozrátaný podľa
skutočného čerpania za rok 2017:
Prevádzkový náklad na rok 2018 pre ZŠS pri ZŠ 1,80€ + finančný limit
Prevádzkový náklad na rok 2018 pre ZŠS pri MŠ 1,33€ + finančný limit
Prevádzkový náklad na rok 2018 pre Súkromnú MŠ Lienka 0,69€ + finančný limit
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
5. Žiadosť Jána Grebáča o odkúpenie novovytvorenej parcely C KN č. 272/18 o výmere
37 m2
Starosta prečítal žiadosť menovaného o odpredaj pozemku-novovytvorená parcela C KN
272/18 o výmere 37 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN č. 691/176 evidovaná
na Obec Vavrečka na LV č. 1210, na základe GP č. 41962249-134/2017 zo dňa 11.8.2017.
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ju užíva 25 rokov a je za jeho záhradou parcela E KN č.
562. Poslanci schválili zverejnenie zámeru k odpredaju pozemku v cene 5,00€/ m2
Žiadosť je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
6. Žiadosť Jozefa Jančigu o dokúpenie novovytvorenej parcely C KN 84/2 o výmere
77m2
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Starosta prečítal žiadosť menovaného o odpredaj pozemku-novovytvorená parcela C KN
84/2 o výmere 77 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN č. 189/1 evidovaná na
Obec Vavrečka na LV č. 1210, na základe GP č. 216/2017 zo dňa 19,7.2017.
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ju užíva 20 rokov a je pri jeho rodinnom dome pop.č.89 .
Žiadosť je prílohou zápisnice. Poslanci schválili zverejnenie zámeru k odpredaju pozemku
podľa znaleckého posudku č.86/2016 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou ,
Komenského 501/28, Námestovo za cenu 620,00€ 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. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
7. Žiadosť MUDr.Miloslava Plevu a manž. Marty o zrušení predkupného práva na
pozemky evidované na LV č. 630
Starosta prečítal žiadosť menovaných o zrušenie predkupného práva na pozemky
evidované na LV č.630. 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. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
8. Zrušenie obecného podniku MAGURKA-obecný podnik a jeho výmaz z Obchodného
registra SR
Starosta informoval poslancov, že Magurka obecný podnik stále evidovaný v obchodnom
registri. Na jeho výmaz je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva v takomto znení:
Zrušenie obecného podniku z dôvodu doručenej výzvy Okresného súdu Žilina, oddelenia
obchodného registra, na podanie návrhu na výmaz MAGURKA – Obecný podnik
z Obchodného registra SR. Obec Vavrečka ako zriaďovateľ obecného podniku bola vyzvaná
na vykonanie jeho výmazu z príslušného obchodného registra.
Obecný podnik prešiel konkurzným konaním, ktoré bolo vedené na Krajskom súde Banská
Bystrica pod sp. zn. 24 K 6/92, pričom konkurzné konanie bolo ukončené Uznesením
Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 24 K 6/92 – 232, zo dňa 24.08.2000, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.11.2000. V konkurznom konaní bol speňažený majetok obecného
podniku a v zmysle Rozvrhového uznesenia, sp. zn. 24 K 6/92, zo dňa 17.01.2000 boli
vysporiadané záväzky obecného podniku. Po skončení konkurzného konania nedošlo k výmazu
obecného podniku, a tak bola Obec Vavrečka následne vyzvaná zo strany Okresného súdu
Žilina k podaniu návrhu na výmaz. K podaniu návrhu na výmaz obecného podniku je potrebné
ako prílohu priložiť rozhodnutie zriaďovateľa - uznesenie obecného zastupiteľstva o zrušení
obecného podniku bez právneho nástupcu, a to v zmysle ust. § 21 ods. 11 v spojení s ust. § 21
ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov.
Zároveň je potrebné požiadať správcu dane o súhlas s výmazom z OR SR.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
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9.Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„ Zberný dvor Vavrečka „
Starosta informoval poslancov o zámere podať žiadosť o NFP na výstavbu zberného dvora.
Oboznámil poslancov o stavebnej časti zberného dvora a o jeho technickej vybavenosti.
Jednou z podmienok bolo odhlasovanie aj 5% spoluúčasť na financovaní zberného dvora po
ukončení verejného obstarávania.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
10.Schválenie spoluúčasti financovania na projekt„Postavme deťom ihrisko „
Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o NFP na vybudovanie detského ihriska.
Taktiež ich oboznámil o nutnosti spolufinancovania vo výške 5% zo schváleného rozpočtu.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
11. Rôzne
Starosta informoval:
Je potrebné rozšírenie územného plánu v lokalite pod družstvom smerom k hlavnej ceste,
pod cintorínom smerom k hlavnej ceste . Poslanci nemali pripomienky a súhlasia so
zmenami a doplnkami v rozsahu riešenia rozšírenia plôch pre sklady a priemyselnú zónu.
Spracovateľ bude ten istý, ktorý územný plán spracoval ešte v roku 2015. Ponuka za
spracovanie územného plánu je vo výške 3600€ s DPH.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík
Proti:0 zdržal sa:0
-

-

Kanalizácia a vodovod v lokalite Starý mlyn je skolaudovaný
O nutnosti doriešiť príjazdovú cestu popod bytovku. Poslanci navrhujú osobné stretnutie
priamo na mieste.
V rámci schváleného projektu „ Zvýšenie kapacity MŠ Vavrečka „ prebieha verejné
obstarávanie .
V priestoroch športového areálu umiestniť pozemnú nádrž na vodu pre potreby polievania
ihriska na klzisko.

Interpelácia poslancov:
- Ing. Jozef Hrkeľ navrhol zakúpiť mixažný pult a klávesy pre potreby ozvučenia
- Ing. Jozef Sklarčík navrhol zakúpiť 2ks stolnotenisových stolov
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík
Proti:0 zdržal sa:0
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Starosta vyzval hosťa Lukáša Turčeka , aby pred poslancami odprezentoval svoju požiadavku.
Jej predmetom bola žiadosť ohľadom prenájmu priestorov v budove telovýchovnej jednoty.
Priestory potrebuje na presťahovanie predajne zo svojho rodinného domu , nakoľko tieto
priestory veľkosťou nevyhovujú. Predložil aj dlhodobý výhľad vo forme vizualizácie zámeru.
Jedná sa o priestory skladu po Ignácovi Buganovi a časť pozemku vo forme výklenku pri
budove TJ. Poslanci s uvedenými podmienkami súhlasili avšak sa zhodli na mieste, kde budú
identifikovať uvedené priestory.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan, Marián Kasan , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
10. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 984,09 €
2/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.513/5 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 544 m2, C-KN č.513/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145m2
a parcela C-KN č.513/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 42 m2 evidované na LV
č.630 Vavrečka pre MUDr. Miloslava Plevu a manž. Martu rod.Tvrdákovú, Vavrečka
č.383
3/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 272/18 o výmere 37 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.691/176 pre Jána Grebáča, Vavrečka č. 169, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb v cene 5,00€/m2
4/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 84/2 o výmere 77 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.189/1 pre Jozefa Jančigu, Vavrečka č. 89, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb podľa znaleckého
posudku č.101/2017 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou, Komenského 501/28,
Námestovo za cenu 620,00€
5/ Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
6/ Zrušenie obecného podniku s obchodným menom MAGURKA – Obecný podnik, so
sídlom Vavrečka, IČO: 00 633 101, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Pšn, vložka číslo: 10127/L, bez právneho nástupcu a jeho výmaz
z Obchodného registra Slovenskej republiky, pričom práva a záväzky zrušeného obecného
podniku prechádzajú na Obec Vavrečka.
7/ začatie obstarávania územného plánu obce Vavrečka , zmeny a doplnky v rozsahu riešenia
rozšírenia plôch pre sklady a priemyselnú zónu
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8/ podanie projektu s názvom „Zberný dvor Vavrečka „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov po ukončení verejného obstarávania.
9/ podanie projektu s názvom „ Postavme deťom ihrisko „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov.
10/ prenájom priestorov v budove TJ pre Lukáša Turčeka Vavrečka č. 267
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2017.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2017
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Karol Pjentek
Marián Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 02.03.2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 984,09 €
2/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.513/5 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 544 m2, C-KN č.513/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145m2
a parcela C-KN č.513/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 42 m2 evidované na LV
č.630 Vavrečka pre MUDr. Miloslava Plevu a manž. Martu rod.Tvrdákovú, Vavrečka
č.383
3/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 272/18 o výmere 37 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.691/176 pre Jána Grebáča, Vavrečka č. 169, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb v cene 5,00€/m2
4/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 84/2 o výmere 77 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.189/1 pre Jozefa Jančigu, Vavrečka č. 89, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb podľa znaleckého
posudku č.101/2017 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou, Komenského 501/28,
Námestovo za cenu 620,00€
5/ Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
6/ Zrušenie obecného podniku s obchodným menom MAGURKA – Obecný podnik, so
sídlom Vavrečka, IČO: 00 633 101, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Pšn, vložka číslo: 10127/L, bez právneho nástupcu a jeho výmaz
z Obchodného registra Slovenskej republiky, pričom práva a záväzky zrušeného obecného
podniku prechádzajú na Obec Vavrečka.
7/ začatie obstarávania územného plánu obce Vavrečka , zmeny a doplnky v rozsahu riešenia
rozšírenia plôch pre sklady a priemyselnú zónu
8/ podanie projektu s názvom „Zberný dvor Vavrečka „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov po ukončení verejného obstarávania.
9/ podanie projektu s názvom „ Postavme deťom ihrisko „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov.
10/ prenájom priestorov v budove TJ pre Lukáša Turčeka Vavrečka č. 267
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
8

2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2017.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2017
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Karol Pjentek
Marián Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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