Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. marca 2018 o 16,30 h v malej
zasadačke Obecného úradu vo Vavrišove
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ľubica Chlebová – starostka obce
Poslanci:Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková,
Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Overovatelia: Mgr. Vladimír Švec, Ján Janotka
Zapisovateľka: Bc. Pelcerová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
7. Dodatok č. 5 k VZN č. 53/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení vo Vavrišove
8. VZN 1/2018 o nakladaní s odpadmi
9. Schválenie zmeny zmluvných podmienok ku kúpnej zmluve na predaj pozemkov KN C 2229/9
p. Kristelová Eva
10. Spolufinancovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice
11. Spolufinancovanie projektu: „Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov“
12. RO 1, 2/2018
13. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme – p. Porubän
14. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

V úvode prítomných privítala pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 127/2018 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Zo
zasadnutia sa ospravedlnili p. Ing. Michal Schléger zo zdravotných dôvodov a p. Bc. Eva
Doležalová z pracovných dôvodov. V úvode chýbal aj p. Ján Krajčírik, ktorý sa ospravedlnil,
že z pracovných dôvodov nestihne začiatok zastupiteľstva.
K bodu 1 až 4.
Poslanci volili návrhovú komisiu v zložení
predseda: Tibor Trepáč
členovia: Mgr. Vladimír Švec, Ján Janotka
Uznesenie č. 20/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Vladimír Švec, Ján Janotka
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Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Gabriela Pelcerová
Uznesenie č. 21/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Schvaľovanie programu. Starostka prečítala program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Došlo k zmene programu – bod č. 13 Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme bol z rokovania
stiahnutý. Program so zmenami bol schválený jednomyseľne:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
7. Dodatok č. 5 k VZN č. 53/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení vo Vavrišove
8. VZN 1/2018 o nakladaní s odpadmi
9. Schválenie zmeny zmluvných podmienok ku kúpnej zmluve na predaj pozemkov KN C 2229/9
p. Kristelová Eva
10. Spolufinancovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice
11. Spolufinancovanie projektu: „Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov“
12. RO 1, 2/2018
13. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

Uznesenie č. 22/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ kontrolou uznesení konštatuje:
– uznesenie č. 10/2016 je v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.
P. Janotka požiadal o vyriešenie situácie súvisiacej s uznesením č. 10/2016 z dôvodu, že
uplynul už dostatok času.
Uznesenie č. 23/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018)
Materiály dostali poslanci pred konaním obecného zastupiteľstva. K požadovaným čiastkam
v žiadostiach nemali poslanci výhrady. Pre záujmovú činnosť detí schválili dotácie
nasledovne:
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-

TK Jessy Vavrišovo – 589,19 Eur
TJ Liptov Vavrišovo oddiel žiakov – 1 809,66 Eur
Mesto L. Hrádok – 1 557,15 Eur

Uznesenie č. 24/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. Janotka sa informoval, či cirkevné zbory požiadali o dotáciu.
Cirkevné zbory nepredložili žiadosť o poskytnutie dotácie.
Reagoval p. Trepáč – cirkevné zbory ako aj občianske združenia podľa VZN o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce, v prípade záujmu musia o dotáciu požiadať.
P. Janotka sa obrátil na Ing. Trnkovú s požiadavkou informovať cirkev o možnosti
poskytnutia dotácie z rozpočtu obce.
Pre občianske združenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili dotácie nasledovne:
- TJ Liptov Vavrišovo – 3 500,00 Eur
- DHZ Vavrišovo – 2 000,00 Eur.
Uznesenie č. 25/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 (Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017)
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bola poslancom zaslaná v materiáloch pred
konaním zasadnutia. Poslanci správu preštudovali,
nemali k správe
pripomienky.
Kontrolórka vo svojom vystúpení v stručnosti zhrnula pre poslancov obsah správy. Poslanci
správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
Uznesenie č. 26/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 (Dodatok č. 5 k VZN č. 53/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení vo
Vavrišove)
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 53/2013 bol súčasťou materiálu odoslaného poslancom pred
konaním zastupiteľstva. Oproti vyvesenému návrhu došlo k administratívnej úprave.
V návrhu bola zverejnená suma na 1 dieťa/rok a v schválenom Dodatku č. 5 bola doplnená
výsledná suma na 17 detí. Poslanci schválili výšku dotácie na prevádzku a mzdy materskej
školy vo výške 2 870,20 Eur/dieťa/rok, na 17 detí vo výške 48 793,40 Eur a výšku dotácie
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na správu materskej školy a školskej jedálne vo výške 126,26 Eur/dieťa/rok, na 17 detí vo
výške 2 146,42 Eur.
Dodatok č. 5 k VZN č. 53/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení vo Vavrišove
poslanci prijali 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
O 17,17 h na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec p. Ján Krajčírik.
Poslanci si minútou ticha uctili zavraždených - investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho
priateľky Martiny Kušnírovej.
K bodu 8 (VZN 1/2018 o nakladaní s odpadmi)
Návrh VZN 1/2018 o nakladaní s odpadmi bol zaslaný poslancom pred zastupiteľstvom.
V určenej lehote neboli predložené pripomienky okrem p. Trepáča. Pripomienka sa týkala čl.
3 nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, aby sa tento druh odpadu
ukladal na určenom mieste. Miesto je vo VZN č. 1/2018 presne vymedzené.
P. Švec – požiadal aby v čl. 3 bol zber biologicky rozložiteľného odpadu rozšírený aj na leto.
Po diskusii k návrhu bolo znenie VZN doplnené: zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu bude v období jar až jeseň.
P. Veselovská predložila opravené znenie VZN v časti pripomienkovanej p. Trepáčom.
VZN je potrebné prijať z dôvodu zmien v zákone týkajúcich sa biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrad.
P. Krajčírik – uviedol, že si Návrh VZN pozorne prečítal, nemá čo vytknúť, sú tam uvedené
štandardné podmienky na nakladanie s odpadmi, prekvapilo ho v čl. 6 bod b) do kontajneru na
plasty sa vhadzujú aj kovové obaly. Tento spôsob triedeného zberu funguje už dávnejšie, čo
mu potvrdili ostatní poslanci.
Starostka informovala o poslednom stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Envi – pak a VPS
Liptovský Mikuláš.
p. Trnková pri prijímaní tohto VZN nebola prítomná, ospravedlnila sa z pracovných dôvodov
(odišla 17:38 hod.).
VZN bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9 (Schválenie zmeny zmluvných podmienok ku kúpnej zmluve na predaj pozemkov
KN C 2229/9 p. Kristelová Eva)
Tento bod programu bol z dôvodu dodržania 3/5 väčšiny všetkých poslancov a avizovaného
skoršieho odchodu Ing. Trnkovej z rokovania zastupiteľstva, po schválení zmeny poslancami,
prerokovaný pred bodom č. 8.
Materiál nebol súčasťou materiálov, ktoré boli poslancom zaslané pred zastupiteľstvom. P.
starostka oboznámila prítomných poslancov s problematikou, predložila mapový podklad
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týkajúci sa pozemku, ktorý bol predmetom kúpno-predajnej zmluvy, ktorú p. Kristel nedal
zavkladovať. Kataster LM odmietol vykonať zápis z dôvodu administratívnej chyby v zmluve
a aj preto, že prešla viac ako 3-ročná lehota od podpisu zmluvy po jej predloženie na kataster.
Administratívnou chybou bolo zmätočné uvedenie paragrafu zákona o obecnom zriadení. P.
Kristel bol požiadaný, aby si dodatok kúpnej zmluvy dal vypracovať právničke, ktorá
zostavovala pôvodnú zmluvu.
Poslanci schválili zmenu textu uznesení č. 44/2013, 10/2014 a zmluvné podmienky Dodatku
č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.4.2014 medzi Obcou Vavrišovo (predávajúci) a p.
Evou Kristelovou, p. Ľuboslavom Kristelom, p. Libušou Kristelovou týkajúce sa:
a) účinnosti zmluvy
b) podmienok predloženia návrhu na vklad do katastra
c) spôsobu prevodu
Uznesenie č. 27/2018 - zmena textu uznesenia č. 44/2013
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 28/2018 – zmena textu uznesenia č. 10/2014
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 29/2018 - Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10 (Spolufinancovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice)
Starostka informovala poslancov o skutočnosti, že obec nebola úspešná pri prideľovaní
dotácií na projekt: Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Vavrišovo“. Je vyhlásené druhé kolo
podávania žiadostí, do ktorého sa obec plánuje zapojiť. Je preto potrebné, aby poslanci
vyjadrili súhlas so spolufinancovaním 5% z celkových výdavkov na vyššie uvedený projekt.
Poslanci spolufinancovanie schválili.
Uznesenie č. 31/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 11 (Spolufinancovanie projektu: „Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného
zberu odpadov“)
P. starostka informovala poslancov, že obec sa plánuje zapojiť do výzvy o nenávratný
finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí na zberný dvor. Súčasťou
dokumentácie, ktorá má byť predložená je aj schválenie spolufinancovania. K spomínanej
výzve bolo uskutočnené zasadnutie členov stavebnej komisie.
P. Janotka sa informoval, či máme urobený projekt.
Odpovedala p. starostka: obec sa nebude uchádzať o príspevok na stavebné úpravy, bude sa
uchádzať o príspevok na technológie zberného dvora. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.
P. Janotka v TV zachytil informáciu, že sa nebude musieť ku žiadosti prikladať presný
projekt, iba niečo zjednodušené a následne po podpore sa majú robiť presné projekty.
P. Švec – upozornil, že elektroodpad má byť v rámci zberného dvora zakrytý.
P. starostka – uviedla, že elektroodpad sa v rámci zberného dvora nerieši, pretože zber
elektroodpadu je riešený externou firmou. Výzva je určená na zber komodít, ktorých zber
nemáme zmluvne zabezpečený.
Uznesenie č. 30/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka oboznámila poslancov so skutočnosťou, že v čase podávania žiadosti o NFP na
zberný dvor má plánovanú dovolenku v zahraničí. Nakoľko sa dovolenka časove prekrýva
s ukončením podávania žiadosti, možno bude potrebné splnomocniť na podpis podávanej
žiadosti niektorého z poslancov aj z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zástupcu starostky.
Aktuálne bude potrebné zastupovanie riešiť v týždni do 20.4.2018.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie a schválili uznesenie, v ktorom odporúčajú starostke
obce v prípade jej neprítomnosti písomne splnomocniť zástupcu z poslancov obecného
zastupiteľstva k podpisu Žiadosti, vrátane jej povinných príloh.
Uznesenie č. 33/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 12 (RO 1, 2/2018)
Poslanci mali materiál k dispozícii pred konaním zastupiteľstva. P. Pelcerová stručne zhrnula
obsah jednotlivých rozpočtových opatrení. Poslanci RO 1/2018 zobrali na vedomie a RO
2/2018 schválili.
Uznesenie č. 32/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Eva Trnková, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 13 (Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme – p. Porubän)
Bod bol z programu stiahnutý.
K bodu 13 (Interpelácie poslancov, rôzne)
p. starostka informovala poslancov:
Obec uzatvára Zmluvu o podperných bodoch so Stredoslovenskou distribučnou:
- za spoločnosť Stredoslovenská distribučná rieši praktické otázky p. Bacúr
- P. Janotka odporúčal p. starostke v rámci rokovaní so Stredoslovenskou distribučnou
požiadať spoločnosť o natiahnutie ešte jedného elektrického vodiča, ktorý by sa dal
využiť pre verejné osvetlenie, aby sa nevypínalo v celej dedine, ale dali by sa niektoré
svetelné body nechávať zapnuté, dedina by nebola v noci v úplnej tme.
- P. starotka odpovedala, že to už riešila, ale pre spoločnosť je to vyvolaná investícia,
predstavuje pre nich náklady a nie sú tejto investícii naklonení.
Zámer na prenájom nebytového priestoru
- Po poslednom vyhlásení zámeru na prenájom NP sa nikto neprihlásil. Starostka
informovala poslancov o vhodnosti opätovného vyhlásenia zámeru. Poslanci schválili
zámer na prenájom NP 03 a podmienky VOS na prenájom NP 03 v Polyfunkčnom dome
Vavrišan.
Uznesenie č. 34/2018 – zámer na prenájom NP 03
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 35/2018 – podmienky VOS na prenájom NP 03
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ján Janotka, Ján Krajčírik, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka ešte informovala poslancov:
- 30.03.2018 sa uskutoční ďalší ročník stolnotenisového turnaja, o spoluprácu požiadala p.
Lesáka
- KD je každú nedeľu využívaný občanmi na stolný tenis
- 10.03.2018 bolo uvítanie detí – zúčastnilo sa ho 7 z 8 pozvaných
- v rámci problematiky mostov z minulého zastupiteľstva v archíve obecného úradu bol
nájdený delimitačný protokol z roku 1991, ktorý preukazuje, že mosty v obci sú
majetkom obce a predložila poslancom aj mapu mostov.
- požiadala o spoluprácu pri osádzaní lavičiek na ceste od obecného úradu smerom k
bytovkám
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p. Trepáč upozornil, že označenie cyklotrás by sa malo opraviť.
p. Krajčírik sa informoval
- či je nejako riešená oprava ciest resp. ich danie do pôvodného stavu po plynároch?
Odpovedala p. starostka: áno, je to uvedené aj v stanovisku obce, ktoré dostali plynári
k realizácii projektu.
- kedy sa bude robiť jarná brigáda – p. starostka by to rada naplánovala až na mesiac máj,
vzhľadom k počasiu. Potok na Bóroví by sa možno dal urobiť už v apríli. Nakoniec sa
predbežne dohodli na termín 21.4.2018
- v súťaži o najsympatickejšiu obec Liptova Vavrišovo skončilo na 2.mieste
- či nie je v plánoch obce a obecného zastupiteľstva začať riešiť zámer na IBV v lokalite
smerom k ČOV
p. Janotka
– v lokalite v Políku, smerom k ČOV, upozornil na niektoré možné problémy – je tam
ochranné pásmo družstva, vysoké napätie, je potrebné vyriešiť zokruhovanie cesty.
– upozornil, že betónová hať, kde sa zastavuje voda vyžaduje naplánovať opravu, lebo
o chvíľu sa nebude dať voda zastaviť.
– informoval, že autobusovú čakáreň pred požiarnou zbrojnicou je potrebné dať opraviť.
Na túto informáciu reagovala p. starostka. Stena je odvezená a dohoda bola s p.
Milanom Račkom, pre nízke teploty zatiaľ opravu neurobil. Tak aktuálne sa opravou
bude zaoberať p. Krivoš.
– požiadal preveriť, koľko by stálo nerozbitné sklo. P. Švec uviedol, že nerozbitné sklo
nie je úplne nerozbitné, je len také, že sa nerozsype, ale iba popraská.
– zábradlia na ulici smerom ku Gajdošovi sa poškodili pri ťažbe, možno by bolo vhodné
dať zábradlia preč a zasadiť stromčeky. Na to reagovala p. starostka – uvažuje o tom,
že betóny by sa dali preč a udržiavala by sa zeleň, ale nesadili sa nového stromčeky.
V tejto lokalite urbár dovolil vypílenie drevín na základe získaného povolenia na
výrub stromov, ale konáre ostali na mieste. Bude požadovať odstránenie neporiadku.
Reagoval aj p. Krajčírik, ktorý má uvedený neporiadok za záhradami a stromy, ktoré
sa vypílili, sadili s otcom a boli zoťaté veľmi bezohľadne, slúžili v minulosti aj ako
vetrolam.
p. Švec
- opýtal sa na zatekanie v múzeu, či je už odstránené. Odpovedala p. starostka – materiál
na opravy je u Krivošovcov a čaká sa na teplejšie počasie.
- informoval sa, či na rozhodnutia miestnych daní a poplatku sa nedá umiestniť QR kód
Zasadnutie ukončené o 19:21 hod.
Vo Vavrišove 14.03.2018
Zapísala: Bc. Gabriela Pelcerová
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
.............................................
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