OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.05.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing..Miroslav Rentka
Ing. Karol Pjentek

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. Výročná správa za rok 2019
5. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Námestovo
6. Žiadosť Františka Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti
pozemku z parcely E KN č. 2189/4
7. Žiadosť Ignáca Madleňáka a Eleny rod. Holmíkovej, Vavrečka č. 268 o odkúpenie
novovytvorených parciel C KN č. 521/67 o výmere 8m2 a C KN č.521/68 o výmere
113m2 po zverejnení zámeru
8. Prognóza vývoja rozpočtu obce na rok 2020
9. Financovanie originálnych kompetencií obce v súvislosti s krízovou situáciou
spôsobenou COVID 19
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Privítal prítomných
poslancov.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ a bod 6 Žiadosť Františka
Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti pozemku z parcely E KN č.
2189/4 stiahol z rokovania OZ. Poslanci hlasovali:8/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Miroslav Rentka, Ing. Karol Pjentek.
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
4. Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2019 bola predložená poslancom pred konaním OZ a uvedenú
správu berú na vedomie. Výročná správa je prílohou zápisnice.
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5. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Námestovo
Starosta informoval poslancov o zabezpečení výkonu prenesených úloh štátnej správy
zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
ktorú máme zmluvne zabezpečenú s Námestovom. V zmysle zmluvy o zriadení spoločného
úradu sa navyšuje poplatok na obyvateľa na sumu 1,50€. Návrh tejto zmluvy je v štádiu
prípravy, nakoľko sa tomu bude venovať mestské zastupiteľstvo v Námestove. Poslanci budú
o výsledku informovaní.
7. Žiadosť Ignáca Madleňáka a manž. Eleny, Vavrečka č. 268 o odpredaj pozemku
Starosta informoval, že zámer odpredať pozemky menovaným bol zverejnený. Predaj
novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/67 ako zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 8 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č. 44847874-58/2019,
vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44 847 874, odčlenením
z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/37 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2931 m2,
k. ú. Vavrečka, a novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/68 ako orná pôda o
výmere 133 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č. 44847874-58/2019,
vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44 847 874, odčlenením
z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/63 ako orná pôda o výmere 881 m2, k. ú. Vavrečka, pre
kupujúcich: Ignác Madleňák, rod. Madleňák, nar. 29.06.1956, a manželka Elena Madleňáková
r. Hoľmíková, nar. 28.07.1960, obaja trvale bytom Vavrečka č. 268, 029 01 Vavrečka, v celosti
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 24/2020 vypracovaným Ing. Jánom Žochňákom,
Rázusova 381/12, 029 01 Námestovo, vo výške 2.070,- EUR , a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov – nedostupnosť k pozemku.
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
8. Prognóza vývoja rozpočtu obce na rok 2020
Starosta informoval poslancov o súčasnej situácii a dopade krízovej situácii v súvislosti
s COVID 19 na rozpočet obce na rok 2020. V marci podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť
bola zverejnená prognóza, podľa ktorej vplyv pandémie na výpadok výnosu DPFO bol
nasledovný:
1/ vplyv koronavírusu 1 mesiac - zníženie zverejneného rozpočtu na rok 2020 o 50 000€
2/ vplyv koronavírusu 2 mesiace - zníženie o 150 000€
3/ vplyv koronavírusu 3 mesiace - zníženie o 200 000€
Výpadok výnosu DPFO za rok 2020 možno podľa prognózy Výboru očakávať na úrovni medzi
prvým a druhým scenárom. Nenaplnil sa krajný scenár. Vláda prijala opatrenia, najmä
preplácanie miezd zamestnancov, ktoré tlmia negatívny dopad aktuálnej situácie na výnos
DPFO.
Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery
na úrovni roku 2020. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z mimoriadnej aprílovej
prognózy Výboru pre daňové prognózy. Podľa zverejnenia v mesiaci apríl máme rozpočet vo
výške 728 062€ , čo je krátený o 53 189€ podľa schváleného rozpočtu.
9. Financovanie originálnych kompetencií obce v súvislosti s krízovou situáciou
spôsobenou COVID 19
Starosta informoval poslancov o dopade na financovanie rozpočtu pre originálne
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kompetencie a súkromnú škôlku Lienka v súvislosti s krízovou situáciou COVID 19. Za
mesiace január až apríl bolo financovanie vo výške 1/12 zo schváleného rozpočtu na rok 2020.
Ďalšia situácia sa bude odvíjať od príjmu podielových daní v jednotlivých mesiacoch.
Financovanie základnej školy cez prenesené kompetencie nebolo krátené.
10. Rôzne
Starosta informoval:
- v rámci opatrení počas krízového stavu sme zakúpili ochranné rúška, dezinfekčné
prostriedky, ochranné prostriedky
- o priebehu rokovaní na základe sťažností na Tibora Krivdu ml. ohľadom parkovania
dopravných prostriedkov na miestnych komunikáciách a taktiež o chove hospodárskych
zvierat. Starosta písomne vyzval na nápravu a žiadal o odpoveď. Po zaslaní odpovede
zvolal stretnutie, kde bol ubezpečený chovateľom Tiborom Krivdom ml., že uvedené
nedostatky budú odstránené a taktiež zabezpečí parkovanie vozidiel mimo svojho
rodinného domu, kde nebude obmedzovať spolužitie občanov.
O ukončených akciách:
- úprava terénu pri vchode do obce / oproti p. Florkovi/ , v areáli futbalového ihriska
vysypanie makadamom/parkovisko/, údržba ihriska v štandartnom režime a oprava
vnútorných priestorov šatní
- rozšírenie cesty makadamom od družstva na hlavnú cestu
- v kultúrnom dome a dome smútku – maľovanie, oprava omietok a drobné údržbárske práce
- previedlo sa celoplošné zametanie miestnych komunikácií
O pripravovaných akciách
- výstavba chodníka okolo hlavnej cesty je v štádiu príprav stavebného povolenia, po
schválení stavebného povolenia a realizácii VO začneme uvedený chodník budovať
- starosta oboznámil poslancov o nutnosti kúpy osobného automobilu pre potreby obce
- starosta predložil návrh cenovej ponuky na vybudovanie betónovej plochy pred požiarnou
zbrojnicou pod plechovú búdu, kde je umiestnený protipovodňový vozík s tým, že by sa
vybetónovala časť aj na druhej strane, kde by sa presunula zastávka a tu by boli umiestnené
zberné nádoby 1100 l
- starosta informoval o zmene otváracích hodín zberného dvora a to v sobotu od 12:00 do
16:00 hod., kde budú pracovníci obecného úradu vyčlenení pri preberaní odpadu od
občanov
- bola zaslaná objednávka na opravu výtlkov v miestnych komunikáciách v obci
- pokiaľ situácia dovolí pustime sa do rekonštrukcie lavičiek v parku
- o zámere vybudovania cesty od Karola Brčáka po amfiteáter
Interpelácie poslancov:
Ing. Mária Bucová – požiadavka na výsadbu stromčekov pri kapličke k plotu od Jednoty
- kritizovala neodborný zásah do opílenia stromov od kostola nahor po
ľavej strane smerom od potoka
František Pepucha – pripomienkoval požiadavku na obnovenie chodníka v časti medzi
rodinnými domami Eduarda Grebáča a Milana Bugana
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11. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2020
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ predaj novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/67 ako zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 8 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č. 4484787458/2019, vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44 847 874,
odčlenením z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/37 ako zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 2931 m2, k. ú. Vavrečka, a novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/68
ako orná pôda o výmere 133 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č.
44847874-58/2019, vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44
847 874, odčlenením z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/63 ako orná pôda o výmere 881
m2, k. ú. Vavrečka, pre kupujúcich: Ignác Madleňák, rod. Madleňák, nar. 29.06.1956, a
manželka Elena Madleňáková r. Hoľmíková, nar. 28.07.1960, obaja trvale bytom Vavrečka č.
268, 029 01 Vavrečka, v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 24/2020
vypracovaným Ing. Jánom Žochňákom, Rázusova 381/12, 029 01 Námestovo, vo výške 2.070,EUR , a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nedostupnosť k pozemku.
.
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Výročnú správu za rok 2019
12. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Ing. Karol Pjentek

Zapisovateľ : Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 29.05.2020
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ predaj novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/67 ako zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 8 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č. 4484787458/2019, vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44 847 874,
odčlenením z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/37 ako zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 2931 m2, k. ú. Vavrečka, a novovytvoreného pozemku registra C-KN, parc. č. 521/68
ako orná pôda o výmere 133 m2, k. ú. Vavrečka, vytvoreného Geometrickým plánom č.
44847874-58/2019, vyhotoveného Ing. Jánom Kotúľom, Vasiľov 31, 029 51 Vasiľov, IČO: 44
847 874, odčlenením z pozemku registra C-KN, parc. č. 521/63 ako orná pôda o výmere 881
m2, k. ú. Vavrečka, pre kupujúcich: Ignác Madleňák, rod. Madleňák, nar. 29.06.1956, a
manželka Elena Madleňáková r. Hoľmíková, nar. 28.07.1960, obaja trvale bytom Vavrečka č.
268, 029 01 Vavrečka, v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 24/2020
vypracovaným Ing. Jánom Žochňákom, Rázusova 381/12, 029 01 Námestovo, vo výške 2.070,EUR , a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nedostupnosť k pozemku.
.
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Výročnú správu za rok 2019

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Ing. Karol Pjentek

Zapisovateľ : Mária Pavláková
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