OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.12.2019

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Mária Bucová
Bc. Alena Hvoľková

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, 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. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2020-2022
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019
6. Návrh VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vavrečka
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:7/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková.
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
Poslanci hlasovali:7/0/0
4. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2020-2022
Rozpočet obce Vavrečka na roky 2020 -2022 vysvetlila ekonómka obce Mária
Pavláková. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný , vo výške 1 148 061,00 € :
Príjmy
-bežné príjmy sú vo výške 1 148 061,00€,
-kapitálové príjmy vo výške 0€
-príjmové finančné operácie vo výške 0€
Výdavky
-bežné výdavky vo výške 1 071 061,00€
-kapitálové výdavky vo výške 77 000,00€
-výdavkové finančné operácie vo výške 0,00€
Starosta podrobne informoval poslancov o plánovaných investičných akciách na rok 2020.
František Pepucha – žiadal o opravu chodníka medzi Milanom Buganom a Eduardom Grebáčom
Marián Kasan – navrhol, aby sme chodníky, ktoré sú naplánované v rámci rozpočtu urobili
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svojpomocne, spoluúčasťou poslancov formou brigády
Poslanci k rozpočtu nemali pripomienky je prílohou zápisnice. Starosta prečítal stanovisko
kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020. Je prílohou zápisnice.
Rozpočet na rok 2020 je bez programovej štruktúry.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík.
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy sa
navyšujú o 44 449 €, čo činí príjmy rozpočtované celkom 1 193 033,00€ a výdavky obce sa
navyšujú o 5 579,00€ čo činí rozpočtované výdavky celkom 1 158 163,00€, Celkový
rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. V bežných príjmoch navyšujeme výnos z podielových
daní, daň z nehnuteľností, daň za komunálny odpad, príjmy z prenajatých pozemkov, správne
poplatky, transfer na životné prostredie, vzdelávacie poukazy materská škola, dotácia na
zimnú kalamitu, transfer ÚPSVaR, ponižujeme daň za užívanie verejného priestranstva ,
transfer na školstvo, vzdelávacie poukazy základná škola. V bežných výdavkoch povyšujeme
kapitolu požiarna ochrana , rozvoj obce , ochrana životného prostredia, školstvo, bežné
transfery na rozvoj športu. V kapitálových výdavkoch navyšujeme na investičnej akcii oplotenie a asfaltovanie cesty pri novej MŠ, ponižujeme cesty a dažďová kanalizácia Starý
mlyn, nákup pozemkov, parkovisko pred OcÚ. Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali
pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík.
6. Návrh VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vavrečka
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vavrečka. Pre rok 2020 je zvýšenie platby za
komunálny odpad na osobu výške 20,00€. Starosta informoval o skutočnosti, že v blízkej
minulosti / dva roky / sme za zber plastov dostávali od zberových spoločností finančné
prostriedky, avšak teraz je situácia iná, za všetko sa platí. Musíme prispievať aj na prácu
v združení / ZMOBO/, kde sa plastový odpad triedi a spracuváva na expedíciu. Ďalej
informoval poslancov, že tento poplatok v budúcnosti bude nedostačujúci, nakoľko idú
poplatky za skladovanie , ich triedenie a distribúciu nahor.
Uvedené VZN je v prílohe zápisnice.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík.
7. Rôzne
Starosta predložil poslancom dodatok č.5 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 nemali pripomienky.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík.
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Starosta informoval o prácach, ktoré sa momentálne vykonávajú:
- lávka pre chodcov pri hlavnej ceste je už čiastočne urobená
- tabuľa pre označenie začiatku obce je už preložená
- autobusová zastávka pri starom PUNCHI je osadená v smere na Námestovo, oproti zastávka
v smere na Vavrečku sa bude rekonštruovať a taktiež sa plánuje uvedený úsek cesty
osvetliť verejným osvetlením a vyznačiť pruhmi na prechod pre chodcov
Interpelácie poslancov:
- Adam Čiernik navrhol uverejňovať uznesenia obecného zastupiteľstva vo Vavrečníku,
a navrhol urobiť kultúrno - spoločenskú akciu „ Pochovávanie basy “ . Poslanci sa zhodli,
že v januári 2020 sa stretnú, kde uvedenú akciu organizačne pripravia a taktiež sa dohodnú na
kultúrno - spoločenských a športových aktivitách na rok 2020.
Bc. Alena Hvoľková - navrhla urobiť vianočný punč a následne sa zhodlo na tom, aby sa
k uvedenej akcii stretli poslanci, kde sa dohodnú na podrobnostiach.
8. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019
3/ Rozpočet obce Vavrečka na rok 2020 bez programovej štruktúry
4/ / Dodatok č.5 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.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vavrečka
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2021-2022
3. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2020
9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Mária Bucová
Bc. Alena Hvoľková
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 05.12.2019
A. Schvaľuje:

1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019
3/ Rozpočet obce Vavrečka na rok 2020 bez programovej štruktúry
4/ / Dodatok č.5 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.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vavrečka
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2021-2022
3. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2020

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Mária Bucová
Bc. Alena Hvoľková
Zapisovateľ :

Mária Pavláková

Peter Kružel
starosta obce
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