OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 02.12.2016

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Pavol Žuffa
Albín Kasan

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián Kasan,
Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
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:
1. Otvorenie zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesenia
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2016
4. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2017-2019
5. Dodatok č.2 k VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Vavrečka
6. VZN obce Vavrečka č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Vavrečka
8. Žiadosť Ignáca Turaca a manž. Lenky , Vavrečka č.32 o odkúpenie novovytvorenej
parcely C KN č.637/5 o výmere 142 m2
9. Žiadosť Františka Hrkľa , Slnečná 163/12 , Námestovo o odkúpenie časti parcely
E KN č. 2189/4
10. Žiadosť Ing.Petra Sklarčíka , Vavrečka č.285 o odkúpenie novovytvorenej parcely
C KN č.409/152 o výmere 89m2
11. Rôzne
12. Uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal poslancov ,
a kontrolóra obce. Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Pavol Žuffa a Albín Kasan.
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala plnenie uznesenia
č.6/2016.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:8/0/0
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2016
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
navyšujeme o 251 261 € celkom na sumu 1 018 731,00€ a výdavky obce navyšujeme o
199 973 € celkom na sumu 965 741 €. Rozpočet celkom je navrhnutý ako prebytkový a to
o čiastku 52 990€. Z ministerstva hospodárstva sme obdržali finančné prostriedky za verejné
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osvetlenie vo výške 142 990 €. Z uvedených prostriedkov sme zaplatili úver vo výške
90 000€ a rozdiel činí 52 990€, čo je čiastka , ktorá tvorí prebytok v úprave rozpočtu
rozpočtovým opatrením. Poslanci nemali pripomienky, zmena rozpočtu je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
4.Rozpočet obce Vavrečka na roky 2017-2019
Rozpočet obce Vavrečka na roky 2017 -2019 vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Je navrhnutý
ako vyrovnaný vo výške 769 039 € s tým, že z bežných príjmov je vytvorený prebytok vo výške 63 000€,
na kapitálové výdavky rozpočtujeme 35 000€ a výdavkové finančné operácie 28 000€. Poslanci rozpočet
mali k nahliadnutiu už na komisii OZ, nemali námietky. Hlavný kontrolór obce Vavrečka Ing.Vladimír

Brindžák predniesol poslancom svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a
doporučil poslancom OZ schváliť predložený rozpočet .
Rozpočet na rok 2017:
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Rozpočet 2018-2019: poslanci zobrali na vedomie
Rozpočet je prílohou zápisnice.
5. Dodatok č.2 k VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Vavrečka
Starosta predložil poslancom dodatok č.2 k VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Vavrečka. Je
prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
6.VZN obce Vavrečka č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Starosta predložil poslancom VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Je prílohou zápisnice. Poplatok pre rok 2017 je
nezmenený. Úľavu resp. úplné odpustenie od platenia poplatku obec uplatní v rovnakých
prípadoch ako minulý rok, zmena nastala len v preložených dokladoch pre občanov .
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
7.Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Vavrečka
Starosta predložil poslancom dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti na
území obce Vavrečka. Je prílohou zápisnice. Zmena je len v platení DzN pre občana s tým,
že do 2,00€ sa daň nebude vyrubovať.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
8. Žiadosť Ignáca Turaca a manž. Lenky , Vavrečka č.32 o odkúpenie novovytvorenej
parcely C KN č.637/5 o výmere 142 m2
Starosta prečítal žiadosť menovaných o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN
č.637/5 o výmere 142m2. Uvedený pozemok bol schválený ešte v roku 2012 uznesením č.
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1/2012 zo dňa 24.02.2012 s tým, že doplnia geometrický plán a znalecký posudok.
Poslanci schválili odpredaj pozemku podľa znaleckého posudku č.75/2016 vyhotoveného
Ing. Magdalénou Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 480,00€ z dôvodu
hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
9. Žiadosť Františka Hrkľa , Slnečná 163/12 , Námestovo o odkúpenie časti parcely
E KN č. 2189/4
Starosta prečítal žiadosť menovaného o odkúpenie časti parcely E KN č. 2189/4
o výmere cca 80 m2. Na uvedenej parcele plánuje s výstavbou prezliekarne pri garáži.
Poslanci po diskusii sa dohodli, že sa vyvolá jednanie s uvedeným žiadateľom na
prehodnotenie žiadosti, hlavne výmery a miesta .
10. Žiadosť Petra Sklarčíka , Vavrečka č.285 o odkúpenie novovytvorenej parcely ,
C KN č.409/152 o výmere 89m2
Starosta prečítal žiadosť menovaného o odkúpenie novovytvorenej parcely C KN č.
409/152 orná pôda o výmere 89 m2. Žiadosť je prílohou zápisnice.
Poslanci schválili zverejnenie zámeru k odpredaj pozemku podľa znaleckého posudku
č.86/2016 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za
cenu 385,00€ z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991
Zb.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
11.Rôzne
Starosta informoval:
- v časti Starý mlyn v rámci pokládky inžinierskych sietí boli k dnešnému dňu uložená v ľavej
časti, kde je rozvinutá výstavba vodovod a kanalizácia . Elektrika bude dokončená
v najbližších dňoch.
-na základe sťažností občanov, ktorí bývajú v blízkosti kultúrneho domu, navrhol, aby bol
jeden víkend v mesiaci voľný. Sála je pre rok 2017 plne obsadená. Toto opatrenie by
bolo aktuálne od roku 2018.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
-máme spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vavrečka na
roky 2016-2025.V elektronickej podobe bol zaslaný aj poslancom na oboznámenie.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
-informoval o výzve pre materské školy .Bude prebiehať v dvoch etapách a to prvá etapa je
vypracovanie projektového zámeru, ktorý sa odošle na VÚC a po jeho schválení sa bude
4

pracovať na projektovej dokumentácii a následne o vypracovaní žiadosti o NFP. Poslanci
súhlasili, aby sme sa do výzvy zapojili.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová , Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
O podaných žiadostiach o NFP :
1/ v rámci cezhraničnej spolupráce medzi PL-SK –rekonštrukcia a modernizácia parku
2/ v rámci cezhraničnej spolupráce medzi CZ-SK-rekonštrukcia amfiteátra a prekrytie ,
hľadiska, rekonštrukcia pódia v kultúrnom dome a iné interiérové úpravy
3/ kanalizácia a prečerpávacia stanica v druhej časti Starý mlyn z envirofondu
12.Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočet obce Vavrečka na rok 2017
3/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2016
4/ Dodatok č.2 k VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Vavrečka
5/ VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Vavrečka
7/ Zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok C-KN, parcela č. 409/152 orná pôda
o výmere 89 m2, podľa znaleckého posudku č. 86/2016 vyhotoveného Ing. Magdalénou
Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 385,00€ z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb. pre Petra Sklarčíka , Vavrečka
č.285
8/ Prevod pozemku v k.ú. Vavrečka zapísaný na LV č. 499, C-KN parcela č.637/5 o výmere
142m2, zastavaná plocha , pozemku podľa znaleckého posudku č.75/2016 vyhotoveného
Ing. Magdalénou Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 480,00€ z dôvodu
hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
9/ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vavrečka na
roky 2016-2025
10/Od roku 2018 jeden víkend v mesiaci nebude v prevádzke sála kultúrneho domu
11/ Investíciu na základe výzvy pre materské školy
B. Berie na vedomie:
1. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2018-2019
2. Informácie poskytnuté v bode rôzne
3. Stanovisko obecného kontrolóra obce k rozpočtu obce Vavrečka na rok 2017
13. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Pavol Žuffa
Albín Kasan
Zapisovateľ : Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2016
konaného dňa 02.12.2016
A.
1/
2/
3/
4/

Schvaľuje:
Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Rozpočet obce Vavrečka na rok 2017
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2016
Dodatok č.2 k VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Vavrečka
5/ VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Vavrečka
7/ Zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok C-KN, parcela č. 409/152 orná pôda
o výmere 89 m2, podľa znaleckého posudku č. 86/2016 vyhotoveného Ing. Magdalénou
Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 385,00€ z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb. pre Petra Sklarčíka , Vavrečka
č.285
8/ Prevod pozemku v k.ú. Vavrečka zapísaný na LV č. 499, C-KN parcela č.637/5 o výmere
142m2, zastavaná plocha , pozemku podľa znaleckého posudku č.75/2016 vyhotoveného
Ing. Magdalénou Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 480,00€ z dôvodu
hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
9/ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vavrečka na
roky 2016-2025
10/Od roku 2018 jeden víkend v mesiaci nebude v prevádzke sála kultúrneho domu
11/ Investíciu na základe výzvy pre materské školy
B. Berie na vedomie:
1. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2018-2019
2. Informácie poskytnuté v bode rôzne
3. Stanovisko obecného kontrolóra obce k rozpočtu obce Vavrečka na rok 2017
13. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Pavol Žuffa
Albín Kasan
Zapisovateľ : Mária Pavláková
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