Obec Vavrečka

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva dňa 22.08.2014

Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce

Vypracovala: Mária Pavláková
Overovatelia zápisnice: Ľudmila Pjentková
Peter Trabalka

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vavrečke, konaného dňa 22.8.2014 v
zasadačke Obecného domu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko
Poslanci OZ : Marta Brindžáková, Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef
Hrkeľ, Ignác Kasan , Peter Trabalka, Ľudmila Pjentková
Ospravedlnení: Bc. Beáta Rentková, Ing. Jozef Sklarčík
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr.Iveta Kasanová
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril starosta obce Mgr.
Ladislav Šnapko, ktorý všetkých prítomných privítal a uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo
zvolané v zmysle zák.č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení v zmysle rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Schôdza sa riadila programom:
1. Otvorenie zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014
3. Žiadosť Františka Hrkeľa , Slnečná 163/12, Námestovo o odpredaj nehnuteľnosti a to
novovytvorené parcely C- KN č. 699/4 zastavané plochy o výmere 189 m2, C- KN
č. 699/3 ostatná plochy o výmere 303m2 a C- KN č. 698/2 orná pôda o výmere 108
m2 v k.ú.Vavrečka
4. Žiadosť Evy Čiernikovej o predaj časti nehnuteľnosti a to novovytvorená parcela
C-KN č.781/50 trvalé trávne porasty o výmere 91 m2 z parcely č. E –KN č.8124/1
v k.ú. Vavrečka
5. Dodatok č.2 k VZN č.5/2011
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko.
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ľudmila Pjentková, Peter Trabalka.
Písaním zápisnice bola poverená pracovníčka obecného úradu Mária Pavláková.
Starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko predložil poslancom program na rokovanie OZ. Poslanci
hlasovali:7/0/0

K bodu 2: Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014
Návrh na zmenu rozpočtu predložila Mária Pavláková. Jedná sa o navýšenie rozpočtu
v príjmovej časti o 16 669,00 € , celková výška rozpočtu po zmenách je 632 955,00€.
V bežnom rozpočte sa jedná o navýšenie v trasferoch u pracovníkoch zamestnaných na §50j
a voľby do EP , v kapitálových príjmoch o dotáciu na územný plán obce. Vo výdavkovej
časti je navýšenie iba v bežnom rozpočte o 13 832,00 € a to u pracovníkov zamestnaných na
§ 50j, ktoré sú v príjmovej časti refundované vo výške 80%, celková výška rozpočtu po
zmenách je 592 751,00 € . Poslanci nemali k návrhu pripomienky. Zmena rozpočtu je
prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali: za: Marta Brindžáková, Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing.
Jozef Hrkeľ, Ignác Kasan , Peter Trabalka, Ľudmila Pjentková
Proti:0 zdržal sa:0
Starosta informoval o pripravovanom projekte, podľa ktorého budeme mať
refundovanú mzdu pracovník, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu.
Poslanci žiadajú zrušiť zmluvu s firmou RDS Vavrečka, ktorá nám zabezpečuje
správu počítačovej siete. Podľa zmluvy ide o mesačný paušál 120 € . Túto prácu môže firma
vykonávať aj naďalej, ale fakturácia bude na základe skutočne odpracovaných hodín.
K bodu 3: Žiadosť Františka Hrkeľa , Slnečná 163/12, Námestovo o odpredaj
nehnuteľnosti a to novovytvorené parcely C- KN č. 699/4 zastavané plochy o výmere
189 m2, C- KN č. 699/3 ostatná plochy o výmere 303m2 a C- KN č. 698/2 orná pôda
o výmere 108 m2 v k.ú.Vavrečka
Starosta prečítal žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti novovytvorených parciel v celkovej
výške 600m2 pre Františka Hrkeľa. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na ihrisku. Na časti
uvedenej nehnuteľnosti má postavenú garáž. Nehnuteľnosť užíva na základe nájomnej
zmluvy, kde je zaručené predkupné právo. V žiadosti uvádza:
- Od roku 1995 prepravuje na vlastné náklady futbalový oddiel mužov TJ Slovan
Magura Vavrečka na futbalové zápasy. Suma za doteraz sponzorský vykonanú
dopravu činí 26 800€
- Dlhodobo sponzoruje školské výlety žiakov ZŠ Vavrečka
- Taktiež sponzoruje školský klub detí nákupom hračiek a pomôcok na kreslenie
- Obec sponzoruje prepravou pri obecných akciách, napríklad:
- odvozom účinkujúcich pri odpustových slávnostiach
- návštevu detí do detského domova v Istebnom
- K požiadavkám obce pristupuje vždy ústretovo a riadne a včas si plní záväzky voči
obci
- Bude pokračovať vo svojich aktivitách v prospech obce
Poslanci nemali námietky a súhlasili so zverejnením zámeru odpredať pozemky C-KN 699/3ostatná plocha o výmere 303 m2 ,C-KN 699/4- zastavaná plocha o výmere 189 m2,
C-KN 698/2- orná pôda o výmere 108 m2 v katastrálnom území Vavrečka , zapísané na LV
č.499 pre ži.dateľa Františka Hrkeľa, Slnečná 163/12, Námestovo podľa osobitného zreteľa
Poslanci hlasovali: za: Marta Brindžáková, Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing.
Jozef Hrkeľ, Ignác Kasan , Peter Trabalka, Ľudmila Pjentková
Proti:0 zdržal sa:0

K bodu 4: Žiadosť Evy Čiernikovej o predaj časti nehnuteľnosti a to novovytvorená
parcela C-KN č.781/50 trvalé trávne porasty o výmere 91 m2 z parcely č.
E –KNč.8124/1 v k.ú. Vavrečka
Starosta prečítal žiadosť Evy Čiernikovej o predaj časti pozemku a to novovytvorená
parcela C-KN č.781/50 trvalé trávne porasty o výmere 91m2 z parcely E-KN č.8124/1 , ktoréj
vlastníkom je obec Vavrečka . Žiadosťou sme sa zaoberali na minulom zasadnutí, kde sme sa
dohodli, že pozemok odpredáme vtedy, keď bude obecná komunikácia po celej šírke 9m.
Podmienka je dodržaná a poslanci s odpredajom súhlasili podľa znaleckého posudku v cene
3,81 €/m2.
Poslanci hlasovali: za: Marta Brindžáková, Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing.
Jozef Hrkeľ, Ignác Kasan , Peter Trabalka, Ľudmila Pjentková
Proti:0 zdržal sa:0
K bodu 5: Dodatok č.2 k VZN č.5/2011
Starosta prečítal dodatok č.2 k VZN č.5/2011 , v ktorom sa mení §2 a to výška poplatku
za pobyt dieťaťa v materskej škole od 01.09.2014 na sumu 7,00€.
- Poslanci hlasovali: za: Marta Brindžáková, Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing.
Jozef Hrkeľ, Ignác Kasan , Peter Trabalka, Ľudmila Pjentková
Proti:0 zdržal sa:0
K bodu 6: Rôzne
Starosta informoval o prácach, ktoré chceme zrealizovať a to :
-odvodňovacie žľaby pri rodinných domoch Pepucha Ignác,Dvorský Tibor a Ing.Jozef
Sklárčik
- pri Kolejákovi vyčistiť koryto , breh vyložiť skalami
- od Brindžáka Vladimíra ml. po Ing. Seča Vladimíra vysypať cestu štrkom
- most pri lipe novým betónovaním
Starosta informoval, že chceme zrealizovať kompostovisko. Musí byť pozemok vo vlastníctve
obce s rozlohou 15x15, poprípade 10x15, výška oplotenia 2m, musí byť prikryté geotextíliou,
teplomer do 80 stupňov celzia a pracovník, ktorý bude kontrolovať, aby sa tam nesypal iný
odpad.
Poslanec Peter Trabalka navrhol, aby sme vyčlenili pracovníka, ktorého máme na §50j, aby
bol zodpovedný za celý zberný dvor. Navrhol krátky a dlhý týždeň , ale aj sobotu nech je dvor
otvorený.
Poslanec Ing. Jozef Hrkeľ navrhol, aby bol kamerový systém na zbernom dvore. Pripraví
cenovú ponuku.
Starosta informoval o ukončení auditu za rok 2013. Prečítal výrok audítora, ktorý
overil konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila obec Vavrečka.

K bodu 7: Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.5/2014 zo dňa 22.8.2014
A. Schvaľuje:
1/ Program obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014
3/ Zámer odpredať svoj majetok a to :
novovytvorené parcely C-KN 699/3- ostatná plocha o výmere 303 m2 , C-KN 699/4zastavaná plocha o výmere 189 m2,C-KN 698/2- orná pôda o výmere 108 m2
v katastrálnom území Vavrečka , zapísané na LV č.499 pre Františka Hrkeľa ,Slnečná
163/12, 029 01 Námestovo podľa osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.8, písm.e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí .
Osobitým zreteľom sú aktivity kupujúceho nasledovné:
- nehnuteľnosť užíva na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 21.10.2011, v ktorej je
zaručené predkupné právo
- na novovytvorenej parcele C-KN 699/4 je postavená garáž, ktorá obcou povolená
formou ohlásenie drobnej stavby
- od roku 1995 prepravuje na vlastné náklady futbalový oddiel mužov TJ Slovan
Magura Vavrečka na futbalové zápasy. Suma za doteraz sponzorský vykonanú
dopravu činí 26 800€
- dlhodobo sponzoruje školské výlety žiakov ZŠ Vavrečka
- taktiež sponzoruje školský klub detí nákupom hračiek a pomôcok na kreslenie
- obec sponzoruje prepravou pri obecných akciách, napríklad:
-odvozom účinkujúcich pri odpustových slávnostiach
- návštevu detí do detského domova v Istebnom
- k požiadavkám obce pristupuje vždy ústretovo a riadne a včas si plní záväzky voči
obci
- bude pokračovať vo svojich aktivitách v prospech obce
4/ Predaj pozemku C- KN parc.č. 781/50 trvalé trávne porasty o výmere 91 m2, zapísaný
na LV č. 499 v cene 3,81m2€ podľa znaleckého posudku pre Evu Čiernikovú, Vavrečka č.150
podľa osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.8, písm.e/ Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o majetku obcí .
5/ Dodatok č.2 k VZN č.5/2011
B. Berie na vedomie :
- správu o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
Závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z.§23 odsek 5

K bodu 8: Záver.
Na záver starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce

Overovatelia : Ľudmila Pjentková
Peter Trabalka

Zapisovateľ :

Mária Pavláková

Uznesenie č.5/2014
A. Schvaľuje:
1/ Program obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014
3/ Zámer odpredať svoj majetok a to :
novovytvorené parcely C-KN 699/3- ostatná plocha o výmere 303 m2 , C-KN 699/4zastavaná plocha o výmere 189 m2,C-KN 698/2- orná pôda o výmere 108 m2
v katastrálnom území Vavrečka , zapísané na LV č.499 pre Františka Hrkeľa ,Slnečná
163/12, 029 01 Námestovo podľa osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.8, písm.e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí .
Osobitým zreteľom sú aktivity kupujúceho nasledovné:
- nehnuteľnosť užíva na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 21.10.2011, v ktorej je
zaručené predkupné právo
- na novovytvorenej parcele C-KN 699/4 je postavená garáž, ktorá obcou povolená
formou ohlásenie drobnej stavby
- od roku 1995 prepravuje na vlastné náklady futbalový oddiel mužov TJ Slovan
Magura Vavrečka na futbalové zápasy. Suma za doteraz sponzorský vykonanú
dopravu činí 26 800€
- dlhodobo sponzoruje školské výlety žiakov ZŠ Vavrečka
- taktiež sponzoruje školský klub detí nákupom hračiek a pomôcok na kreslenie
- obec sponzoruje prepravou pri obecných akciách, napríklad:
-odvozom účinkujúcich pri odpustových slávnostiach
- návštevu detí do detského domova v Istebnom
- k požiadavkám obce pristupuje vždy ústretovo a riadne a včas si plní záväzky voči
obci
- bude pokračovať vo svojich aktivitách v prospech obce
4/ Predaj pozemku C- KN parc.č. 781/50 trvalé trávne porasty o výmere 91 m2, zapísaný
na LV č. 499 v cene 3,81m2€ podľa znaleckého posudku pre Evu Čiernikovú, Vavrečka č.150
podľa osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.8, písm.e/ Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o majetku obcí .
5/ Dodatok č.2 k VZN č.5/2011
B. Berie na vedomie :
- správu o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
Závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z.§23 odsek 5
Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce
Overovatelia : Ľudmila Pjentková
Peter Trabalka

