OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.11.2015

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Miroslav Rentka
Bc. Alena Hvoľková

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová ,Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan,
Marián Kasan ,Ing. Karol, Pjentek,Ing. Miroslav Rentka ,Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Kontrolór obce: Ing.Vladimír Brindžák
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 zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesenia
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2016-2018
4. VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Vavrečka
5. Žiadosť Milana Bugana a manž. na zrušenie predkupného práva na pozemky
evidované na LV č. 664
6. Schválenie žiadosti Pavla Brčáka a manž. Žofie , Vavrečka č.175 o odkúpenie
novovytvorenej parcely C-KN č.267/2 záhrady o výmere 96 m2 , ktorá je vytvorená
z parcely E-KN č. 691/176 evidovaná na LV č.1210 po zverejnení zámeru
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing.Miroslav Rentka a Bc. Alena Hvoľková . Písaním
zápisnice bola poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala plnenie uznesenia č.6/2015.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:9/0/0
3. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2016-2018
Rozpočet obce Vavrečka na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018
predložila účtovníčka obce Mária Pavláková. Poslanci rozpočet mali k nahliadnutiu už na
komisii OZ, nemali námietky. Rozpočet na rok 2016:
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef
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Hrkeľ, Albín Kasan, Marián Kasan ,Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
Rozpočet 2017-2018: poslanci zobrali na vedomie
Rozpočet je prílohou zápisnice.
4. VZN č.9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Vavrečka
VZN č.9/2015 predložila účtovníčka obce Mária Pavláková. Je vypracované nové VZN,
nakoľko sme zriaďovateľom súkromnej škôlky Lienka,od 01.01.2016, je súčasťou nášho
rozpočtu, je zaradená do siete škôl. Uvedené zariadenie sme uviedli aj do VZN.
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef
Hrkeľ, Albín Kasan, Marián Kasan ,Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
5. Žiadosť Milana Bugana a manž. na zrušenie predkupného práva na pozemky
evidované na LV č. 664
Starosta prečítal žiadosť menovaných o zrušenie predkupného práva na pozemky,
parcela C-KN č.409/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, C-KN č.409/48 orná
pôda o výmere 598 m2, C-KN č.409/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2
evidované na LV č.664 . Predkupné právo na pozemok si vyhradila obec Vavrečka v kúpnej
zmluve pri predaji pozemku. To bolo podmienené výstavbou rodinného domu a uvedená
podmienka bola splnená .
Poslanci hlasovali za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol
Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
6. Schválenie žiadosti Pavla Brčáka a manž. Žofie , Vavrečka č.175 o odkúpenie
novovytvorenej parcely C-KN č.267/2 záhrady o výmere 96 m2 , ktorá je vytvorená
z parcely E-KN č. 691/176 evidovaná na LV č.1210 po zverejnení zámeru
Starosta informoval, že sme zverejnili zámer odpredať menovaným pozemok zapísaný v k.ú.
Vavrečka na LV č. 1210, parcela E KN č. 691/176 o výmere 439 m2, záhrady a to len tú jej
časť , ktorá na základe GP č. 17808405-152/97zo dňa 17.09.1997 vyhotoveného Brandysom,
s.r.o. , Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo zodpovedá novovytvorenej parcele C KN
č. 267/2 o výmere 96 m2, záhrady .Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku
č.123/2015, vypracovaného Ing. Jánom Žochňákom, zo dňa 03.09.2015 vo výške 335,00€ .
K zverejnenému zámeru sa nikto nevyjadril.
Poslanci hlasovali za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol
Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
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7. Rôzne
Starosta informoval:
- na základe výzvy sme podali žiadosť na projekt „ Zateplenie školského klubu“
- na základe schváleného projektu máme podpísanú zmluvu o nenávratný finančný príspevok
na verejné osvetlenie .Ukončenie prác je k 31.12.2015. Na uvedené práce nám nebudú
postačovať vlastné zdroje, budeme musieť prefinancovať práce krátkodobým úverom.
Poslanci po diskusii rozhodli, že z rezervného fondu použijeme 70 000,-EUR a krátkodobý
úver vo výške 90 000,- EUR.
Poslanci schválili prijatie Municipálneho úveru - Eurofondy vo výške 70 000,- EUR,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vavrečka
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.
Poslanci hlasovali za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol
Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
- o výzve MŽP na kanalizáciu a vodovod. Pokračujú prípravné práce na vypracovanie
projektu . Žiadosť musí byť podaná do 30.11.2015.
-

je podaná žiadosť o platbu na kamerový systém.

- poslanci kritizovali zlý stav potoka od Kamila Bugana po Františka Bugana , nakoľko po
prácach na kanalizácii je tento úsek potoka v kritickom až dezolátnom stave. Na základe tejto
skutočnosti dali návrh písomnou formou upozorniť správcu toku a požiadať ho o skutkovú
nápravu. Taktiež kritizovali zlý stav na miestnych komunikáciách hlavne v nových
rozkopávacích prácach .
-

o akcii, ktorá sa konala 24.10.2015 –odovzdanie požiarneho zásahového vozidla IVECO
DAILY a zásahového vozíka. V súvislosti s pridelením vozidla sa bude upravovať
požiarna zbrojnica, aby auto mohlo byť garážované.

- o opätovnej požiadavke na prenájom kanalizačného potrubia v sume 150,-EUR ročne.
Poslanci sa vyjadrili k prenájmu- súhlasia , ale s cenou, ktorá bola navrhnutá pôvodne a to
1 500,- EUR ročne.
Starosta prečítal žiadosť Mareka Zanovita o finančný príspevok na hokejovú výstroj
v hodnote do 500,- EUR. Žiadosť je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol
Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
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Starosta prečítal žiadosť spojenej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok alebo
vecný dar do tomboly na 15-ty reprezentačný školský ples. Poslanci sa rozhodli venovať
darčekový kôš v hodnote 50,- EUR.
Poslanci hlasovali za: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín
Kasan , Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol
Žuffa
Proti:0 zdržal sa:0
- Účtovníčka obce Mária Pavláková predložila rozpočtové opatrenie č.4/2015obce Vavrečka ,
podľa ktorého sa navyšuje rozpočet v príjmoch a výdavkoch o 182 570,00€ . Celkový
rozpočet je vyrovnaný vo výške 856 269 €. Úprava zahŕňa navýšenie v kapitálových
výdavkoch na investičné akcie kamerový systém a verejné osvetlenie. V príjmovej časti
prevod z rezervného fondu a krátkodobý bankový úver. Rozpočtové opatrenie je prílohou
zápisnice.
Poslanci hlasovali za : Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Albín Kasan, Ing. Karol
Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Pavol Žuffa
Proti:0, Zdržal sa:0

8. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2015
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočet obce Vavrečka na rok 2016
3/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
4/ Prevod pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela E KN č. 691/176
o výmere 439 m2, záhrady a to len tú jej časť , ktorá na základe GP č. 17808405-152/97zo dňa
17.09.1997 vyhotoveného Brandysom, s.r.o. , Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č. 267/2 o výmere 96 m2, záhrady podľa
znaleckého posudku č. 123/2015, vypracovaného Ing. Jánom Žochňákom, zo dňa 03.09.2015
vo výške 335,00€ kupujúcim Pavlovi Brčákovi a manž. Žofii, Vavrečka č.175, 029 01
Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991
Zb.
5/ Prijatie Municipálneho úveru - Eurofondy vo výške 70 000,- EUR, poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy,
vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vavrečka
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru
na dlhodobý termínovaný úver.
7/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.409/47 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 114 m2, C-KN č.409/48 orná pôda o výmere 598 m2, C-KN č.409/49
zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 evidované na LV č.664 pre Milana Bugana
a manž. Andreu rod.Rusnákovú, Vavrečka č.341
8/ Vecný dar do výšky 50,- EUR pre spojenú školu internátnu v Námestove
9/ Finančný príspevok do výšky 500,- EUR pre Mareka Zanovita na hokejovú výstroj

B. Berie na vedomie:
1. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2017-2018
2. Informácie poskytnuté v bode rôzne

9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Miroslav Rentka
Bc. Alena Hvoľková
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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financovania investičného projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vavrečka
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru
na dlhodobý termínovaný úver.
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B. Berie na vedomie:
1. Rozpočet obce Vavrečka na roky 2017-2018
2. Informácie poskytnuté v bode rôzne
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Miroslav Rentka
Zapisovateľ :

Bc. Alena Hvoľková
Mária Pavláková
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