OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.10.2019

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Adam Čiernik

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.Karol Pjentek, Peter Trabalka
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. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019
5. VZN obce Vavrečka o hazardných hrách č.7/2019
6. Žiadosť Františka Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti
pozemku z parcely E KN č. 2189/4
7. Návrh rozpočtu obce Vavrečka na roky 2020-2022
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:8/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing. Miroslav Rentka, Adam Čiernik.
Písaním zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
Poslanci hlasovali:8/0/0
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa nemenia, rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške 1 152 584,00€. Príjmy
neupravujeme. V bežných výdavkoch povyšujeme kapitolu požiarna ochrana , rozvoj obce
a bežné transfery na rozvoj športu, ponižujeme kapitolu cestná doprava. V kapitálových
výdavkoch navyšujeme na investičné akcie - opravu mosta pri OcÚ, Lávka pre peších,
Územný plán zmeny a doplnky č.1, ponižujeme na akcii parkovisko pred OcÚ. Poslanci
k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Peter Trabalka
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5. VZN obce Vavrečka o hazardných hrách č.7/2019
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN č.7/2019 o hazardných hrách č.7/2019.
Uvedené VZN je v prílohe zápisnice.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Peter Trabalka
6.Žiadosť Františka Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti
pozemku z parcely E KN č. 2189/4
Starosta prečítal žiadosť Františka Hrkeľa o odkúpenie časti pozemku z parcely E KN
č.2189/4 o výmere cca 30 m2. V žiadosti uvádza, že pri realizácii drevenej montovanej stavby,
ktorú využíva pre potreby spojené s podnikaním, firma, ktorá realizovala stavbu posunula
vchod do objektu na hranicu pozemku. Schody vedúce do objektu zasahujú do pozemku, ktorý
je vlastníctve obce Vavrečka.. Po diskusii poslanci rozhodli, že p. František Hrkeľ, môže užívať
uvedenú časť pozemku, ale voči predaju vyslovili námietky.
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali proti: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián
Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Peter Trabalka
7.Návrh rozpočtu obce Vavrečka na roky 2020-2022
Starosta predložil návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. V bežných príjmoch je rozpočet
navrhnutý na základe skutočnosti roku 2019. Navýšenie predpokladáme u výnosu z
podielových daní, pretože od 1.1. 2020 sa zvyšujú mzdy o 10% v školstve a verejnom záujme.
Pre rok 2020 sa poslanci rozhodli na nasledovných akciách:
- chodník okolo hlavnej cesty od p. Floreka po p. Troppu 30 000€
- chodník ku kapličke 5 000€
- rekonštrukcia parku pred obecným úradom 7 000€
- odvodňovací kanál pri miestnej komunkácii 10 000€
- modernizácia miestneho rozhlasu 5 000€
- rekonštrukcia potoka spoluúčasť pri p. Trabalkovi 10 000€
- osvetlenie chodníka 1 000 €
- kríž pred Dom smútku 3 000€
- nákup osobného motorového vozidla 10 000€
- nákup stoličiek do kultúrneho domu 5 000€
- výmena dverí + vozík do Domu smútku 10 000€
- úprava chodníka 8 000€
8. Rôzne
Starosta informoval o prácach, ktoré sa momentálne vykonávajú:
- mostík pre chodcov pri hlavnej ceste
- bola vypracovaná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na kompostéry vo výške
63 072 EUR
- vypracovaná žiadosť o dotáciu na SFZ na rozšírenie šatní v sume 45 500 EUR
- cesta na Starý mlyn je ukončená
- o stretnutí, ktoré sa konalo v súvislosti s odstránením zastávok za účasti zástupcov firmy
AWS , PUNCH ACCENTIS, SAD sa dohodlo, že firmy AWS a PUNCH ACCENTIS sa
budú finančne podieľať na vybudovaní nových zastávok
- parkovisko pred obecným úradom sa bude financovať z dotácie cez združenie MASKA ,
so spolufinancovaním obce
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- tradičná akcia posedenie s dôchodcami sa koná 5.12.2019 a požiadal poslancov, aby prišli
pomôcť
Starosta prečítal žiadosť Spojenej školy internátnej v Námestove o poskytnutie finančného
príspevku z rozpočtu obce alebo vecné ceny do tomboly na 19-ty reprezentačný školský ples
na podporu vzdelávanie žiakov s mentálnym a kombinovaným postihom. Žiadosť je prílohou
zápisnice. Poslanci navrhli nákup darčekového koša do výšky 50,00€
Poslanci hlasovali:8/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Peter Trabalka
Interpelácie poslancov:
- Ing. Mária Bucová sa informovala, či obec vydala povolenie na umiestnenie reklamného
bilbordu pre herňu LAS VEGAS. Starosta odpovedal, že majiteľa vyzval k odstráneniu, zatiaľ
tak nevykonal. Obec mu pošle písomné upozornenie.
Bc.Alena Hvoľková sa informovala, či starosta už rieši posunutie tabule začiatku obce
Vavrečka pred novostavby ku križovatke rodinného domu Ľubomír Serdel. Starosta
odpovedal, že už pripravuje podklady potrebné k posunutí tabule.
9. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019
3/ VZN obce Vavrečka o hazardných hrách č.7/2019
4/ / Darčekový kôš v hodnote 50 € pre Spojenú školu internátnu v Námestove
B. Neschvaľuje :
Žiadosť Františka Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti
pozemku z parcely E KN č. 2189/4
C.Berie na vedomie:
Informácie poskytnuté v bode rôzne
10. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Adam Čiernik
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 25.10.2019
A. Schvaľuje:

1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019
3/ VZN obce Vavrečka o hazardných hrách č.7/2019
4/ / Darčekový kôš v hodnote 50 € pre Spojenú školu internátnu v Námestove
B.Neschvaľuje :
Žiadosť Františka Hrkeľa-FERI-BUS, Slnečná 163/12, Námestovo o odkúpenie časti
pozemku z parcely E KN č. 2189/4

C.Berie na vedomie:
Informácie poskytnuté v bode rôzne

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing. Miroslav Rentka
Adam Čiernik
Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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