OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.10.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Ing. Jozef Sklarčík

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík,
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Vavrečka
5. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2020 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Vavrečka v určených dňoch v kalendárnom roku
2021
7. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Environmentálneho
fondu na projekt „ Zberný dvor Vavrečka + technologické vybavenie “
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal prítomných
poslancov a hostí.
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: Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík.
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Vavrečka
Starosta uviedol, že Obecné zastupiteľstvo obce Vavrečka uznesením č. 5/2020 zo dňa
18.09.2020 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka a určenie
požiadaviek a náležitosti prihlášky. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dnes na
zasadnutí. V termíne do 16.10.2020 boli na obecný úrad doručené dve prihlášky a to :
 Mgr. Ladislav Šnapko, bytom Vavrečka č. 35 – prihláška doručená 05.10.2020 č.
spisu OcÚ-289/2020
 Ing. Mária Jankuliaková, bytom Vavrečka č.593 - prihláška doručená 16.10.2020 č.
spisu OcÚ-296/2020
Starosta navrhol volebnú komisiu v zložení: predseda Bc. Alena Hvoľková, členovia
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Ing. Mária Bucová a František Pepucha.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík.
Proti :0, Zdržal sa hlasovania: 0
Volebná komisia skontrolovala prihlášky jednotlivých kandidátov na voľbu hlavného
kontrolóra a skonštatovala, že obidve prihlášky majú všetky predpísané náležitosti a prílohy.
Poslancom boli odovzdané hlasovacie lístky, ktorí tajne hlasovali. Volebná komisia po
odovzdaní lístkov pristúpila k sčítaniu hlasov. Predseda volebnej komisie Bc. Alena
Hvoľková vyhodnotila voľby s nasledovným výsledkom:
Počet prítomných poslancov 8
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Mgr. Ladislav Šnapko
Ing. Mária Jankuliaková

5 hlasov
3 hlasy

Predseda volebnej komisie Bc. Alena Hvoľková po sčítaní hlasov konštatovala, že Mgr.
Ladislav Šnapko získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov a preto bol zvolený
za hlavného kontrolóra obce.
Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Vavrečka je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo na základe tajného hlasovania volí za hlavného kontrolóra obce
Vavrečka Mgr. Ladislava Šnapka s nástupom do funkcie od 1. novembra 2020.
5. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce navyšujeme o 5 039,00€. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške vo
výške 1 176 930,00 €. V bežných príjmoch navyšujeme daň z nehnuteľnosti, komunálne
odpady, príjem za hrobové miesta, transfer z ÚPSVaR a školstvo. Ponižujeme daň za psa, daň
za užívanie verejného priestranstva, z prenájmu budov. Bežné výdavky ponižujeme v kapitole
cestná doprava, náboženské a iné služby, povyšujeme v kapitole štatistické služby / sčítanie
bytov 2020/ , ochrana životného prostredia, školstvo, predprimárne vzdelávanie a zariadenie
školského stravovania /obedy zadarmo/. V kapitálových výdavkoch ponižujeme rozpočtované
výdavky na akcii rekonštrukcia parku pred OcÚ a povyšujeme výdavky na rekonštrukciu
autobusovej zastávky. Rozpočet po úprave je nasledovný:
Bežné príjmy
Vlastné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

1 161 128,00€
10 000,00€
2 070,00€
3 732,00€
1 176 930,00€

Bežné výdavky
z toho výdavky obec
výdavky ZŠ
výdavky Lienka SMŠ
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

1 086 358,00€
440 662,00€
562 156,00€
83 540,00€
90 572,00€
0€
1 176 930,00€
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Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2020 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Vavrečka v určených dňoch v kalendárnom roku
2021
Starosta informoval poslancov, že vyvesenie návrhu uvedeného VZN č.4/2020 sme
v zmysle zákona 30/2019 Z.z. o hazardných hrách podľa § 79 odst.7 nahlásili úradu pre
reguláciu hazardných hier. Taktiež po schválení a zverejnení budeme nahlasovať úradu
pre reguláciu hazardných hier. VZN č.4/2020 je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík.
Proti :0, Zdržal sa hlasovania: 0
7. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Environmentálneho
fondu na projekt „ Zberný dvor Vavrečka + technologické vybavenie “
Starosta informoval poslancov, že pracujeme na žiadosti o poskytnutie formou dotácie na
projekt „ Zberný dvor Vavrečka + technologické vybavenie „. Starosta požiadal poslancov,
aby sa vyjadrenie a dal hlasovať.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík.
Proti :0, Zdržal sa hlasovania: 0
8. Rôzne
Starosta informoval
- návratná finančná výpomoc štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobnosti
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie COVID 19 vo výške 42 082,00 €, ktorú sme schválili na OZ dňa 18.9.2020 na
základe zmluvy nám už boli poskytnuté.
- ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie obce je vo výške
1 700€. Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie v uvedenej výške.
- o prvom kole testovania na COVID 19 v našej obci
- o ukončení prác na výstavbe chodníka okolo hlavnej cesty II/520
Interpelácie poslancov:
Bc. Alena Hvoľková – vyslovila uznanie za vybudovanie chodníka, nakoľko to bolo potrebné
a už sa to riešilo niekoľko rokov, ale nám pribudla povinnosť aj jeho zimná údržba. Starosta
informoval, že zakúpime snežnú frézu.

9. Uznesenie
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2020
A. SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Vavrečka.
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Bežné príjmy
1 161 128,00€
Vlastné príjmy ZŠ
10 000,00€
Kapitálové príjmy
2 070,00€
Príjmové finančné operácie
3 732,00€
Príjmy celkom
1 176 930,00€
Bežné výdavky
z toho výdavky obec
výdavky ZŠ
výdavky Lienka SMŠ
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

1 086 358,00€
440 662,00€
562 156,00€
83 540,00€
90 572,00€
0€
1 176 930,00€

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2020 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Vavrečka v určených dňoch v kalendárnom roku
2021
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt
„ Zberný dvor Vavrečka + technologické vybavenie “
B. VOLÍ
1. Volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb hlavného kontrolóra obce v zložení: predseda
Bc. Alena Hvoľková, členovia Ing. Mária Bucová a František Pepucha.
2. Na základe tajného hlasovania hlavného kontrolóra obce Vavrečka Mgr. Ladislava Šnapka
s nástupom do funkcie od 01.11.2020.
C. URČUJE
1. Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Rentka a Ing.
Jozef Sklarčík.
10. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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