OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.04.2015

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing.Mária Bucová
Ing. Miroslav Rentka

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Marián Kasan,
Ing. Karol Pjentek, 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 zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesení
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015
4. Dodatok č.5 k VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vavrečka
5. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2, o odkúpenie pozemkov a to
novovytvorené parcely C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere
70m2 a C- KN č. 101/136 o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN
č.8111/3 a C-KN č.101/132 o výmere 75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č.
8139/3 po zverejnení zámeru
6. Žiadosť Milana Kurtulíka a manž. Zuzany Vavrečka č.328 o zrušenie predkupného
práva na parcely C-KN č.409/13 orná pôda o výmere 548m2 a C-KN č.409/12
zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV č.603
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver

1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Ing.Mária Bucová a Ing.Miroslav Rentka . Písaním zápisnice
bola poverená Mária Pavláková .Pracovníčka obce Mária Pavláková prečítala plnenie
uznesenia.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:7/0/0
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3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015
Rozpočtové opatrenie obce Vavrečka podrobne vysvetlila ekonómka obce Mária
Pavláková, podľa ktorého sa navyšuje rozpočet v príjmoch a výdavkoch o 45 336,00€ .
Celkový rozpočet je vyrovnaný vo výške 630 858,00€. Bežné príjmy máme rozpočtované vo
výške 630 858,00. Úprava zahŕňa navýšenie v transferoch z ÚPSVaR, prenesený výkon,
opatrovateľská služba, referendum, podielové dane.
Bežné výdavky máme rozpočtované vo výške 587 358,00€ a kapitálové výdavky vo
výške 43 500,00€. Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup osobného motorového vozidla pre
obec, osvetlenie prechodu na hlavnej ceste, chodníky na cintoríne, vybudovať základ cesty
v lokalite Starý mlyn a rekonštrukciu mosta pri lipe.
Rozpočet je upravený tak, aby sme nečerpali rezervný fond. Rozpočtové hospodárenie
je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za :Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing. Jozef Hrkeľ, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík
Proti:0
Zdržal sa:0
4. Dodatok č.5 k VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vavrečka
Dodatok č.5 k VZN č.4/2010 predložila poslancom Mária Pavláková. Je prílohou
zápisnice. Výška dotácie na dieťa podľa zariadení je nasledovne:
Materská škola
1427,54 €
Školský klub detí
427,42 €
Zariadenie školského stravovania
220,08 €
Poslanci hlasovali:7/0/0
5. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2, o odkúpenie pozemkov a to
novovytvorené parcely C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere 70m2
a C- KN č.101/136 o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a C-KN
č.101/132 o výmere 75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3 po zverejnení
zámeru
Starosta informoval, že zámer firmy bol zverejnený, námietky neboli žiadne . Pripomenul,
že na uvedenej parcele sa v budúcnosti nedá budovať ani nijako ináč nie je pre obec
použiteľná. Cena za pozemok je stanovená vo výške – podľa znaleckého posudku vo
výške 650,00 .
Poslanci hlasovali za odpredaj pozemku: Ing. Mária Bucová, Bc. Alena Hvoľková, Ing.
Jozef Hrkeľ, Marián Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík
Proti:0
Zdržal sa:0
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6. Žiadosť Milana Kurtulíka a manž. Zuzany Vavrečka č.328 o zrušenie predkupného
práva na parcely C-KN č.409/13 orná pôda o výmere 548m2 a C-KN č.409/12 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV č.603
Starosta prečítal žiadosť menovaných o zrušenie predkupného práva na uvedené pozemky.
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, Marián
Kasan, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík
Proti:0
Zdržal sa:0
7.Rôzne
Starosta informoval:
-prečítal žiadosť K&F PROJEKT, O.Z. o schválenie finančnej podpory festivalu Deň pre
všetkých 2015, ktorý sa uskutoční 28.júna 2015 na nábreží Oravskej priehrady v Námestove.
Na uvedenú akciu obec prispela aj v roku 2014 bol vo výške 300,00 € a túto sumu poslanci
schválili aj na rok 2015.
Poslanci hlasovali: 7/0/0
- informoval, že nemáme zriadenú komisiu verejného záujmu. Poslanci navrhli:
Predseda: Marián Kasan
Členovia: Bc.Alena Hvoľková, Ing.Mária Bucová, Ing.Miroslav Rentka, Pavol Žuffa
Poslanci hlasovali:7/0/0
- prečítal správu nezávislého audítora –účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie účtovnej jednotky obce Vavrečka k 31.12.2014 a jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve .
- informoval o výzve na kamerový systém pre obce, kde je 100% financovanie zo ŠR
- podali sme žiadosť na OVS Dolný Kubín na vybudovanie vodovodu a kanalizácie v časti
Starý mlyn
- memoriál Pavla Žuffu sa plánuje v mesiaci máj a požiadal o pomoc poslancov
-10.mája sa uskutoční Deň matiek spojený so súťažou Vavrečský koláč
-o vandalizme na športových ihriskách a v objekte amfiteátra. Navrhuje umiestniť tabuľu
s informáciou, že pobyt dieťaťa na ihrisku je z hľadiska bezpečnosti prípustný len
s doprovodom rodiča, alebo na vlastnú zodpovednosť. Ochranné siete a zábrany sú po
výčinoch vandalov v dezolátnom stave
- pracovníčka Elena Krivdová predložila poslancom výpočet platu starostu od 01.01.2015,
ktorý je v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. Počíta sa z priemernej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR a vynásobený koeficientom podľa počtu obyvateľov. Plat starostu je vo
výške 1699,00€
Poslanci hlasovali: 7/0/0
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- Bc. Alena Hvoľková informovala, že Rudolf Ďurana daroval lipové drevo, z ktorého by sa
v budúcnosti mohla urobiť krížová cesta
- navrhla uskutočniť brigádu na ihriskách v súvislosti s uprataním priestoru ihrísk a okolia,
požiadať aj rodičov, ktorých detí navštevujú materskú a základnú školu
- informovala o akcii Na kolesách proti rakovine, ktorá sa uskutoční 29.8.2015 na amfiteátri
- Ing.Mária Bucová sa informovala o dĺžke doby na vydanie rozhodnutia o prijatí alebo
neprijatí dieťaťa do škôlky. Apelovala na fakt, že rodičia čakajú dlho na vydanie rozhodnutia
z materskej školy, ktoré môže byť aj negatívne a potom už nie sú voľné miesta v súkromnej
škôlke Lienka – riaditeľka ich obsadí aj detičkami z okolitých obcí.
8. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2015
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015
3/ Dodatok č.5 k VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vavrečka
4/ Odpredaj pozemkov pre firmu VAMEX s.r.o. , Vavrečka č.2 a to novovytvorené parcely
C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č. 101/135 o výmere 70m2 a C- KN č.101/136
o výmere 29 m2, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a C-KN č.101/132 o výmere
75m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3 podľa osobitného zreteľa v zmysle
§9a, ods.8, písm.e/ Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí
na základe posudku č.27/2015 zo dňa 09.02.2015 v cene 650,00€
5/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.409/13 orná pôda o výmere
548m2 a C-KN č.409/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV
č.603 Vavrečka pre Milana Kurtulíka a manž. Zuzanu rod.Hurákovú, Vavrečka č.328
6/ Finančnú príspevok pre K&F Projekt, O.Z. na festival Deň pre všetkých 2015, ktorý sa
uskutoční 28.júna 2015 vo výške 300,00 €
7/ Komisiu verejného záujmu
Predseda: Marián Kasan
Členovia: Bc.Alena Hvoľková, Ing.Mária Bucová, Ing.Miroslav Rentka, Pavol Žuffa
8/ Plat starostu od 01.01.2015 vo výške 1 699,00 €
B. Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora za rok 2014
9. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Mária Bucová
Ing.Miroslav Rentka
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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