OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.04.2018

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Jozef Sklarčík
Alena Hvolková

Zapisovateľ : Iveta Hvolková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová ,Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, ,
Ing. Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef Sklarčík,
Kontrolór obce: Ing.Vladimír Brindžák
Hosť: František Slaničan
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.1/2018
4. Žiadosť Jána Grebáča o odkúpenie novovytvorenej parcely C KN č. 272/18 o výmere
37 m2 po zverejnení zámeru
5. Žiadosť Jozefa Jančigu o dokúpenie novovytvorenej parcely C KN 84/2 o výmere
77m2 po zverejnení zámeru
6. Žiadosť Jozefa Floreka a manž. Janky o zrušení predkupného práva na pozemky
evidované na LV č. 671
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jozef Sklarčík, Alena Hvolková . Písaním zápisnice bola
poverená Iveta Hvolková, zároveň prečítala plnenie uznesenia č.1/2018.

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:7/0/0
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3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
Zmenu rozpočtu vysvetlil starosta obce Peter Kružel. Celkové príjmy
a výdavky obce sa navyšujú o sumu 44 038,00€ , rozpočet celkom je navrhnutý ako
vyrovnaný vo výške 1 198 778,00€. V bežných príjmoch navyšujeme výnos dane z príjmov,
náhrady z poistného plnenia , dotácie pre školstvo, ÚPSVaR. V kapitálových príjmoch
navyšujeme príjem z predaja pozemku. V bežných výdavkoch upravujeme kapitoly rozvoj a
školstvo . V kapitálových výdavkoch upravujeme projektovú dokumentáciu na „Zberný dvor
Vavrečka „ Rekonštrukcia ihriska - Vlákno betónová plocha , Nákup požiarneho vozidla.
Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan , Ing. Miroslav Rentka , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
4. Žiadosť Jána Grebáča o odkúpenie novovytvorenej parcely C KN č. 272/18 o výmere
37 m2
Starosta 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 po zverejnení zámeru odpredaj pozemku v cene 5,00€/ m2 pre Jána
Grebáča.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan , Ing. Miroslav Rentka , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
5. Žiadosť Jozefa Jančigu o dokúpenie novovytvorenej parcely C KN 84/2 o výmere
77m2
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.
Poslanci schválili po zverejnení zámeru odpredaj 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. pre Jozefa Jančigu.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ,
Albín Kasan , Ing. Miroslav Rentka , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
6. Žiadosť Jozefa Floreka a manž. Janky o zrušení predkupného práva na pozemky
evidované na LV č. 671
Starosta prečítal žiadosť menovaných o zrušenie predkupného práva na pozemky
evidované na LV č.671. 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 , Ing. Miroslav Rentka , Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík,
Proti:0 zdržal sa:0
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7. Rôzne
František Slaničan predniesol propomienky:
- hlavná komunikácia pri zastávke autobusu je úzka – pri mostíku cez potok, zábradlie
vykrútené, je nutné to opraviť, lebo je to nebezpečný úsek, chodia tam kamióny, pri strete
s autami chodcovi nezostáva žiaden priestor, lebo nie je chodník
- v obci často občania kúria plastami a palivom, ktorý znečisťuje prostredie. Opätovne
obyvateľov upozorniť formou letákov a vyhlásení, že odpad v obci sa triedi a nesmie sa kúriť
hocičím. Mali by to dodržiavať. Obecný úrad by mal zakročiť formou pokuty alebo nejakej
sankcie.
- je nutné upozorniť pracovníkov Poľnohospodárskeho družstva na nevhodne upevnené drôty
pre dobytok, ktorý sa tak dostane pri pasení až do hory a spása aj chránené rastliny. Žijú tam
aj chránené živočíchy bocian čierny, ktorý bude hniezdiť inde, tiež obojživelníky. Nachádzajú
sa tam vzácne huby, ktoré dobytok pošliape a ničí. Došlo aj k poškodeniu poľovníckeho
posedu. Prírodu je nutné chrániť, mali by sme to riešiť aj my – naša obec.
- každá dedina organizuje na jar upratovanie svojho chotára. Treba vyhlásiť v rozhlase,
zorganizovať, uvariť guľáš a ľudia by prišli zbierať neporiadok z Medveďky, lúk, okolo
Kapličky na Pasekoch a na iných miestach, kde sa robia čierne skládky a hromadí neporiadok
z domácností. Treba založiť nultý ročník a bude sa to opakovať každý rok.
- v Dome smútku pri pohrebe je nutné vypisovať celé mená zosnulých, aby ľudia vedeli.
V Hruštíne tak majú a je to pekne. Aj foto zosnulého by malo byť vyvesené.
Starosta sa k pripomienkam vyjadril, že sa to postupne bude riešiť. Cestu majú na starosti
cestári, tú nemá obec v správe, my do toho nemôžeme zasahovať, môžeme len upozorniť na
vzniknutú situáciu a v rámci bezpečnosti občanov žiadať o nápravu. K brigáde sa kladne
vyslovili aj poslanci, bude včas určený termín, občania budú upozornení. V Dome smútku
tabuľu a oznam zostáva v réžii rodiny zosnulého.
Starosta informoval:
- predložil cenovú ponuku firmy Z-mont, s.r.o., na rekonštrukciu mostíkov v sume 11 800 €.
Poslanci súhlasili, aby uvedené práce v súvislosti s opravou mostíkov pri p. Buganovi a p.
Janoľovi realizovali, nakoľko uvedené mostíky sú v havarijnom stave / podmyté pri veľkej
vode/.
- informoval poslancov o stave kanalizácie na Starom mlyne. OVS predložila približný
rozpočet vo výške 33000 eur. Obec v rámci spolufinancovania to bude stáť 16500 €. Navrhol,
aby sa to zrealizovalo, bude poriešená celá časť Starý mlyn, vybavení budú aj tí, čo ešte len
stavať budú. Stavba vo výške investicií z obecného rozpočtu bude v majetku obce, ale OVS
bude správca.
- informoval o výstavbe ciest na Starom mlyne, nespokojnosť vyjadril so stavom, že
obyvatelia sa napájajú teraz, keď prebehla finalizácie ciest/spevnenie/. Napájanie už malo byť
dokončené, aby sa cesty nenarušili.
- informoval o výstavbe fitnes ihriska pri škole a detského ihriska – druhej časti. Približná
cena bude 5900€.
- predložil ponuku firmy VAMEX s.r.o., na vypracovanie a výmenu okien v Kultúrnom
dome. Neprešiel projekt, tak sa bude realizovať za vlastné, postupne. Ponuka bola približne
35 703 €.
- poprosil poslancov o účasť a spoluprácu pri Memoriáli Pavla Žuffu, ktorý sa bude konať
7.5.2018.
- informoval poslancov o blížiacich sa voľbách riaditeľa školy.
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8. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
3/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.386/32 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 78 m2, C-KN č.386/64 zastavané plochy a nádvoria o výmere 129m2
a parcela C-KN č.386/7 orná pôda o výmere 553 m2 evidované na LV č.671 k.ú.
Vavrečka pre Jozefa Floreka a manž. Janku rod.Pjenčákovú, ČK 65/22, Námestovo
4/ Odpredaj pozemku 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
5/ Odpredaj pozemku 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€
6/ Spoluúčasť na financovaní kanalizácie a vodovodu v II.etape Starý mlyn vo výške 16 500€

B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Jozef Sklarčík
Alena Hvolková
Zapisovateľ :

Iveta Hvolková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 27.04.2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
3/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.386/32 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 78 m2, C-KN č.386/64 zastavané plochy a nádvoria o výmere 129m2
a parcela C-KN č.386/7 orná pôda o výmere 553 m2 evidované na LV č.671 k.ú.
Vavrečka pre Jozefa Floreka a manž. Janku rod.Pjenčákovú, ČK 65/22, Námestovo
4/ Odpredaj pozemku 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
5/ Odpredaj pozemku 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€
6/ Spoluúčasť na financovaní kanalizácie a vodovodu v II.etape Starý mlyn vo výške 16 500€
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Jozef Sklarčík
Alena Hvolková
Zapisovateľ :

Iveta Hvolková
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