OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.09.2019

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,
Ing. Miroslav Rentka, Ing.Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
Kontrolór obce: Ing. Vladimír Brindžák
Hostia: Mgr.Dana Serdelová, Bc.Iveta Gloneková
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. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I.polrok 2019
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ vo Vavrečke za I.polrok 2019
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019
7. Návrh VZN č.6/2019 o záväzných častiach územného plánu obce Vavrečka, v znení
zmien a doplnkov č.1
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Privítal hosťí p.
riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Danu Serdelovú a ekonómku Bc. Ivetu Glonekovú.
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. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I.polrok 2019
Mária Pavláková, ekonómka obce, predložila poslancom rozbor hospodárenia za I.polrok 2019.
Rozbor je prílohou zápisnice, poslanci nemali pripomienky.
5. Rozbor hospodáreniaZŠ s MŠ Vavrečka za I.polrok 2019
Bc.Iveta Gloneková, ekonómka školy, predložila poslancom rozbor hospodárenia za I.polrok
2019. Rozbor je prílohou zápisnice, poslanci nemali pripomienky. Riaditeľka školy
informovala poslancov o organizácii školského roka 2019/2020. Predložila správu o výchovnovzdelávacej činnosti 2018/2019 Materskej školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za
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školský rok 2018/2019 Základnej školy .Správy sú prílohou zápisnice.
Poslanci uvedené správy zobrali na vedomie.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa povyšujú o sumu 19 997,00€ , rozpočet celkom je navrhnutý ako
vyrovnaný vo výške 1 152 584,00€. V bežných príjmoch navyšujeme výnos dane z príjmov,
dotácia obedy zadarmo, dotácia voľby do EP 2019, dotácia na učebnice. V kapitálových
príjmoch ponižujeme transfer na projekt„ Zvýšenie kapacity MŠ Vavrečka“. V bežných
výdavkoch upravujeme kapitoly všeobecné verejné služby, ktorá zahŕňa výdavky na voľby do
EP 2019, školstvo, bežné transfery na rozvoj športu. V kapitálových výdavkoch upravujeme
náklady na byt od CANSTAVU na základe kúpnej zmluvy. 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.Karol Pjentek, Peter Trabalka
7. Návrh VZN č.6/2019 o záväzných častiach územného plánu obce Vavrečka, v znení
zmien a doplnkov č.1
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN č.6/2019 o záväzných častiach územného
plánu obce Vavrečka, v znení zmien a doplnkov č.1. Uvedené VZN je v prílohe zápisnice.
Poslanci hlasovali:70/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Peter Trabalka
8. Rôzne
Starosta informoval:
- vyjadril sa pozitívne o prebehnutých Vavrečských slávnostiach
- na základe stanoviska k plneniu podmienok vyplývajúcich z výroku v Rozhodnutí
o schválení ŽoNFP a splneniu zákonných predpokladov pre uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutí NFP na projekt „ Zberný dvor Vavrečka „ návrh zmluvy nebude zaslaný.
Na základe kontroly verejného obstarávania : Kolesový traktor s čelným nakladačom
a s príslušenstvom určili, že sme nedodržali 4 podmienky.
- v rámci systémového auditu č. A960 týkajúceho sa Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) bol súčasťou overovanej vzorky aj projekt „Zvýšenie
kapacity MŠ v obci Vavrečka“. Audítorská skupina Úradu vládneho auditu Zvolen
vykonala kontrolu projektu . Správu z kontroly obdržíme až v októbri.
- prečítal stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k situácii na vodnom toku
Uhlisko pri radovej výstavbe . Dohoda bola medzi obi dvoma stranamia na postupnej
realizácii opravy spevnenia brehov potoka
- prečítal sťažnosť Antona Kabaňu a manž. Zdenky na Jozefa Pálenika. Ide o spor pre garáž .
Spor pretrváva už dlhšiu dobu, z dôvodu hranice pozemku.
- z finančných prostriedkov určených pre našu obec z MASKY budeme v budúcom roku
realizovať záchytné parkovisko pred obecným úradom
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Interpelácie poslancov:
- Marián Kasan sa opätovne sa obrátil na starostu, aby doriešil s vedením firmy PUNCH
ACCENSTIS p. Parížom autobusové zastávky. Z bezpečnostného hľadiska zrušiť, vyčistiť
okolie a doriešiť autobusovú dopravu so SAD pre zamestnancov, opraviť oplotenie mostíka
pri hlavnej ceste . Navrhol stretnutie ohľadom prekládky kríža na cintoríne pred domom
smútku.
- Adam Čiernik pripravil cenovú ponuku na opravu osvetlenia pri kostole, navrhol rozšírenie
rozhlasu v časti Mikuláš Košťál a Anton Adamec. Starosta informoval, budeme to riešiť
komplexne aj lokalitu Starý mlyn.
- Peter Trabalka navrhol zamestnať ešte jedného zamestnanca na obec, vyriešiť dielňu pre
zamestnancov
Bc.Alena Hvoľková navrhla posunúť tabuľu začiatok obce Vavrečka pred novostavby ku
križovatke rodinného domu Ľubomír Serdel.

9. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019
3/ VZN č.6/2019 o záväzných častiach územného plánu obce Vavrečka, v znení zmien
a doplnkov č.1
4/ Podľa § 4 ods. 3 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 26 odst. 3 stavebného zákona
a/ Územný plán obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č.1 v rozsahu riešeného územia
a obsahu územného plánu obce
b.Spôsob vybavenie pripomienok v procese prerokovania návrhu podľa tabuľkového
prehľadu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
B. Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informácie poskytnuté v bode rôzne
Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I.polrok 2019
Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za I.polrok 2019
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Materskej školy
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Základnej školy
a/ Správu o spracovaní Územného plánu obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č.1
b/Stanovisko Okresného úradu v Žiline, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa
17.6.2019, o preskúmaní súladu návrhu Územného plánu obce Vavrečka, zmeny a doplnky
č. 1 so zákonnými postupmi, v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení
(stavebný zákon)
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C/ U p o v e d o m u j e
Územný plán obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č. 1 je uložený:
- v obci Vavrečka – ako orgáne územného plánovania – na Obecnom úrade
- na stavebnom úrade
- na Okresnom úrade v Žiline , odbor výstavby a bytovej politiky
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. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 06.09.2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019
3/ VZN č.6/2019 o záväzných častiach územného plánu obce Vavrečka, v znení zmien
a doplnkov č.1
4/ Podľa § 4 ods. 3 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 26 odst. 3 stavebného zákona
a/ Územný plán obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č.1 v rozsahu riešeného územia
a obsahu územného plánu obce
b.Spôsob vybavenie pripomienok v procese prerokovania návrhu podľa tabuľkového
prehľadu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I.polrok 2019
3. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za I.polrok 2019
4. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
5. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
6. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Materskej školy
7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Základnej školy
8. a/ Správu o spracovaní Územného plánu obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č.1
b/Stanovisko Okresného úradu v Žiline, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa
17.6.2019, o preskúmaní súladu návrhu Územného plánu obce Vavrečka, zmeny a doplnky
č. 1 so zákonnými postupmi, v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení
(stavebný zákon)

C/ U p o v e d o m u j e
Územný plán obce Vavrečka, Zmeny a doplnky č. 1 je uložený:
- v obci Vavrečka – ako orgáne územného plánovania – na Obecnom úrade
- na stavebnom úrade
- na Okresnom úrade v Žiline , odbor výstavby a bytovej politiky

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

Mária Pavláková
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