OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.10.2021

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Peter Trabalka

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Adam Čiernik ,Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
Neprítomní poslanci OZ: František Pepucha, Ing. Karol Pjentek,
Ďalší prítomní: Mgr. Ladislav Šnapko - kontrolór obce
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 na zasadnutí OZ je prítomných 7 z 9 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
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. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
5. Žiadosť Mgr. Oľgy Bednárikovej, Vavrečka č.99 o odkúpenie parcely E-KN 8113/1
6. Memorandum o spolupráci
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal prítomných
poslancov a kontrolóra obce.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Hlasovanie poslancov OZ zo 7 prítomných poslancov:
za: 7 -Adam Čiernik, Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Miroslav Rentka a Peter Trabalka.
Písaním zápisnice bola určená Mária Pavláková.
4. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce navyšujeme o 41 376,00 €. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške vo
výške 1 546 148,00 €. V bežných príjmoch navyšujeme výnos dane z príjmov FO, platby za
komunálny odpad a daň z nehnuteľností, transfer na špecifiká, ponižujeme transfer na školu
v prírode. V kapitálových príjmoch povyšujeme za príjem z predaja pozemku. Bežné výdavky
navyšujeme v kapitole verejná správa, rozvoj obce, sociálne služby a predprimárne
vzdelávanie, ponižujeme v kapitole kultúrne služby a náboženské a školstvo. V kapitálových
2

výdavkoch upravujeme rozpočtované výdavky na akcii Rekonštrukcia chodníka / od č. 368342/ , Prístavba šatní TJ, PD Obnova obecného domu a Obnova školského klubu.
Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Hlasovanie poslancov OZ zo 7 prítomných poslancov:
za: 7 - Adam Čiernik, Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing.
Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
5. Žiadosť Mgr. Oľgy Bednárikovej, Vavrečka č.99 o odkúpenie parcely E-KN 8113/1
Starosta prečítal žiadosť menovanej, v ktorej uvádza, že parcela bezprostredne susedí za
jej záhradou, ktorej je vlastníčkou a so svojou rodinou ju aktívne užíva. V minulosti tento
pozemok využívala i celá rodina Margity Bednárikovej.
Uvedená parcela, ktorej vlastníkom je Obec Vavrečka susedí s parcelou E KN č. 3265/1, ktorá
nie je vlastnícky vysporiadaná. Z uvedeného vyplýva, že ak si vysporiada vlastnícke vzťahy,
následne môže dôjsť k predaju uvedeného obecného pozemku Mgr. Oľge Bednárikovej,
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
proti: 7 - Adam Čiernik, Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing.
Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
6. Memorandum o spolupráci
Starosta informoval, o zámere mesta Žilina, ktoré sa pripravuje do súťaže o titul Európske
hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike a za týmto účelom zostavilo projektový tím.
Mesto Žilina sa rozhodlo kandidovať na titul hlavné mesto kultúry s partnerskými mestami
Bielsko-Biala a Frýdek-Místek a zapojiť cezhraničný región pod značkou Žilina Beskydy 2026.
Mesto Žilina ponúklo obci možnosť stať sa partnerom na základe memoranda o spolupráci.
Návrh memoranda o spolupráci je prílohou zápisnice. Poslanci nemali pripomienky .
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7- Adam Čiernik, Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
7. Rôzne
Starosta informoval:
- v rámci pozemkových úprav v lokalite Rakytiny prebieha prieskum záujmu vlastníkov
pozemkov
- informoval poslancov o prijatí NFP z envirofondu vo výške 4 709,15 EUR na projekt
„ Zhodnocovanie BRO odpadu obce Vavrečka „ za nákup štiepkovača, veľkoobjemových
kompostérov a veľkoobjemových kontajnerov na kuchynský odpad.
- v rámci výzvy na zníženie energetických náročností verejných budov sme požiadali
o dotáciu / NFP/ na dva projekty a to „ Obnova kultúrneho domu „ a „ Obnova školského
klubu .“
- ďalej informoval, že je výzva na rekonštrukciu pódia v kultúrnom dome, kde je spoluúčasť
obce 5%. Je vypracovaný výkaz výmer a pracuje sa na vypracovaní žiadosti. Poslanci nemali
pripomienky.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7- Adam Čiernik, Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
- predložil cenovú ponuku na vypracovanie pasportu miestnych komunikácií, ktorá zahŕňa
spracovanie údajov pre miestne komunikácie, pre chodníky a spracovanie do tlačovej formy.
Po diskusii poslanci navrhli prizvať zástupcov firmy, aby podali podrobnejšie informácie.
- v rámci zimnej údržby plánujeme dokúpenie nádoby na posyp
- predvianočné posedenie s dôchodcami pravdepodobne sa neuskutoční, nakoľko situácia
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v rámci pandémie sa zhoršuje, plánujeme ju uskutočniť ako minulý rok, „Mikuláš „na koči.
Interpelácie poslancov:
Poslankyňa Bc. Alena Hvoľková:
- kedy uskutočníme výmenu dverí a opravu schodov v Dome smútku. Starosta informoval, že
to presunieme do rozpočtu na rok 2022
- navrhla do rozpočtu obce naplánovať na rok 2022 z hľadiska bezpečnosti chodník pri
hlavnej ceste od súpisného čísla 260 - 380
- doplniť kamery na výstupe každej ulice z obce, nakoľko sa znečisťuje odpadom okolie
hlavnej cesty 520/II
- na cintoríne nemáme miesto na urnový háj, v budúcnosti sa k uvedenej téme vrátime
- lipy na cintoríne opíliť. Starosta informoval, že opílenie sa koná každý rok a budeme to aj
tento rok, ale až po opadnutí lístia.
Poslankyňa Bc. Mária Bucová:
- na cintoríne sme zasadili lipy a budúci rok chce pokračovať v sadení stromov a to 2 gaštany
- z dôvodu zlého prístupu pri kosení verejnej zelene na brehu pri p. Matkulčíkovej, navrhuje
položiť fóliu a popínavé rastliny.
Poslanec Adam Čiernik:
- navrhol, či by sa nenašli priestory na zriadenie pošty v obci. Na to reagoval starosta, pošty sa
v niektorých obciach rušia a robia opatrenia na zníženie nákladov
- zahrnúť do rozpočtu na rok 2022 pokračovanie chodníka od kostola po Františka Sklarčíka.
Poslanec Ing. Miroslav Rentka:
- vysypanie chodníka makadamom pri Miroslavovi Trabalkovi
- umiestniť sieťovú zábranu pri starom zbúranisku mosta na Starom mlyne
- uverejniť do „ Vavrečníka „ oznam parkovania vozidiel po ukončení dopravného značenia.
Poslanec Peter Trabalka:
- navrhol pri predaji pozemkov, ktoré vlastní obec, uvažovať najskôr o zámene pozemkov.
Poslanec Marián Kasan:
- kedy sa bude realizovať parkovisko pred kultúrnym domom. Starosta informoval, že zmluva
s pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutí NFP je podpísaná, s realizáciou
začneme v roku 2022.
Poslanec Ing. Jozef Sklarčík:
- informoval o ukončení sezóny vo futbale
- kedy sa začnú práce na opláštení multifunkčného ihriska. Starosta informoval, zmluva je
podpísaná, prebehla kontrola verejného obstarávania a práce začneme v roku 2022.
8. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2021
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočtové opatrenie č.4/2021 v zmysle ustanovenia § 14 odst.2 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Bežné príjmy
Vlastné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

1 248 326,00€
30 000,00€
20 440,00€
247 382,00€
1 546 148,00€

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

1 200 217,00€
533 842,00€
589 375,00€
77 000,00€
345 931,00€
0,00€
1 546 148,00€

3/ Uzatvorenie memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske
Hlavné Mesto Kultúry
4/ Spoluúčasť obce vo výške 5% na rekonštrukciu pódia v kultúrnom dome v rámci výzvy na
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
B. Neschvaľuje:
1/ Žiadosť Mgr. Oľgy Bednárikovej, Vavrečka č.99 o odkúpenie parcely E-KN 8113/1
C. Berie na vedomie:
1/ Informácie poskytnuté v bode rôzne
D/ Určuje
1/ Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Rentka a Peter
Trabalka.
E/ Poveruje:
1/ Starostu obce Petra Kružela s podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii
projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026
v Slovenskej republike
9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Peter Trabalka
Zapisovateľ : Mária Pavláková
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