Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. apríla 2017 o 16,30 h v malej
zasadačke Obecného úradu vo Vavrišove
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ľubica Chlebová – starostka obce
Poslanci: Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Tibor Trepáč, Ing. Michal Schléger,
Mgr. Vladimír Švec, Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Overovatelia: Ing. Michal Schléger, Tibor Trepáč
Zapisovateľka: Bc. Pelcerová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania
informácii obcou Vavrišovo
Prijatie VZN č. 1/2017 o zrušení VZN č. 54/2013 - Požiarny poriadok obce
Rozpočtové opatrenia č. 1 – 4/2017
Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2014
Interpelácie poslancov, rôzne a záver
- Týždeň čistoty
- Veľkonočný stolnotenisový turnaj
- Brigáda pri čistení verejných priestranstiev
- Informácia stavebnej komisie

V úvode privítala prítomných pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 128 /2017 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Za
neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa z pracovných dôvodov ospravedlnila Ing.
Eva Trnková.
K bodu 1 až 4.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: predsedníčka Bc. Eva Doležalová,
členovia: Mgr. Vladimír Švec, Ján Krajčírik.
Uznesenie č. 22/2017 – návrhová komisia
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Za overovateľov zápisnice boli určení: Tibor Trepáč, Ing. Michal Schléger
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Gabriela Pelcerová
Uznesenie č. 23 /2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený bez zmien.
Uznesenie č. 24/2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, 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.
Uznesenie č. 25 /2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Správa hlavnej kontrolórky):
Správu mali poslanci prístupnú pred konaním zastupiteľstva. Kontrolórka zhrnula v krátkosti
správu. Obec zverejňuje na stránke obce, na internetovej tabuli, z materiálov – sú to zmluvy,
objednávky, faktúry, v registri úradu pre verejné obstarávanie – zákazky, v posledných rokoch
pribudla povinnosť zverejňovať v RISSAM-e účtovnícke dokumenty (napr. poznámky,
súvahu, výkaz ziskov a strát, finančné výkazy, správy audítora, výkaz o dani z nehnuteľnosti).
Obec mala 2 žiadosti o sprístupnenie informácií – obom bolo v zákonnej lehote vyhovené.
Musíme doplniť ešte samostatné zverejňovanie poskytnutých dotácií. Tieto sú síce zverejnené
či už v zápisniciach z OZ, v záverečnom účte, ale musíme zverejňovať aj v samostatnom
prehľade. Potrebujeme urobiť manuál pre občanov ako majú postupovať pri predkladaní
žiadostí a sadzobník správnych poplatkov. Vyzvala poslancov na dotazy.
p. Janotka – po roku 2000 sme spracovávali projekt obnovy dediny. Tam vyhrala verejné
obstarávanie firma z južného Slovenska. Informoval sa, či je verejné obstarávanie ešte platné.
Je potrebné si to overiť, aby obec nemala v budúcnosti problém.
Ďalšia pripomienka nebola. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Uznesenie č. 26 /2017
Počet poslancov: 6
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Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 (prijatie VZN 1/2017)
Prejednávaný bod bol na rokovaní na predchádzajúcom zastupiteľstve. VZN sa môže zrušiť
iba VZN a preto sa hneď pripravil návrh nového VZN. Návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli obce aj na internete v lehotách určených zákonom. Poslanci nemali pripomienky.
Bez uznesenia. Prijaté jednomyseľne.
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 (rozpočtové opatrenia)
Materiály boli poslancom doručené pred konaním zastupiteľstva. Pripomienky poslancov: p.
Janotka - ako sa bude vracať preplatok za plyn nájomcom v BD s.č.280? Starostka obce
podala vysvetlenie - máme účtovný program k obecným nájomným bytom. Podľa spotreby
za dané obdobie a výšky platby za plyn bude realizované vyúčtovanie všetkých služieb, nielen
plynu. Podklady k vyúčtovaniu pripravuje p.Illéš. Iné pripomienky neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1 – 3/2017
Uznesenie č. 27/2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.4/2017 jednomyseľne.
Uznesenie č.28/2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8 (kronika obce)
Materiál bol doručený poslancom. Pripomienku mal Ján Janotka – zápisy odporúčal písať
chronologicky, aby sme rok nezačínali voľbami. P. Veselovská vysvetlila, že je presne
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stanovené, v akých celkoch sa má kronika viesť. Nikto už nemal pripomienky k návrhu na
zápis do obecnej kroniky.
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Uznesenie č. 29 /2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 9 (interpelácie)
Týždeň čistoty:
- sú k dispozícii kontajnery umiestnené na pomocnom ihrisku
- občania si zvykajú aj na odkladanie zrezávaných konárov a ostatných komodít
separovaného zberu na miesto na to určené
- v sobotu je naplánovaný vývoz nečistôt z miestneho potoka tečúceho obcou, súčinnosť
prisľúbil p. Krajčírik s traktorom, ďalej p. Trepáč – osloví aj hasičov, p. Švec. Starostka
poprosila p. Janotku, aby odstavil vodu vo štvrtok o 9.00 h. a opäť ju pustil v sobotu
podvečer o 17.00 h.,
- p. Trepáč upozornil, na skutočnosť, že potok na konci nášho k. ú. je zanesený, a vytvára
sa jazierko, začína sa vylievať na družstevné pole.
- Nahlásila sa dôchodkyňa, ktorá zo zdravotných dôvodov nemôže vyčistiť potok pred
svojím domom a poprosila o pomoc pri tejto činnosti. Z toho dôvodu tam pôjdu
aktivační pracovníci, ktorí vyčistia koryto potoka aj pred rekreačnými chalupami
prípadne ďalšími staršími spoluobčanmi.
- Ing. Schléger – pripomenúť to aj p. Šimovičovi, aby bol vyčistený potok aj pred
kostolom a budovami ev. a. v. cirkvi.
- p. Brtáňová – upozornila, že v potoku sú aj veľké skaly.
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
- Plagáty a diplomy sú vytlačené
- Kúpiť ceny – Ing. Schléger
- P. Lesák – občan obce, ponúkol stolnotenisový stôl
- Pozvala všetkých na účasť v turnaji - či už aktívne sa zúčastniť, alebo aj ako divákov
- Organizačne si to berie na starosť Ing. Schléger
Brigáda pri čistení verejných priestranstiev
- Naplánovaná na 22.4.2017 – mohol by sa riešiť cintorín. Aktivační pracovníci začali
popri plote čistiť a vystrihovať kríky a konáre.
- Čistiť potok na Boroví v súčinnosti s organizáciami a občanmi Vavrišova. Pretrváva
problém pri stavidle, kde stojí voda. Je to opakujúci sa problém rovnako ako v minulom
roku.
- P. Krajčírik – je dobre, že je pri stavidle mreža, ktorá zachytáva nečistoty a tie
nepostupujú ďalej smerom k bytovke. Bude lepšie, keď sa bude čistiť už od vrchu.
- P. Trepáč – podporil návrh p. Krajčírika
- Starostka – navrhla spojiť sa s Urbárom – aby aj členovia Urbáru pomohli pri čistení
- Priestor medzi Mlynským potokom a Črmníkom, kde je časť obecná – bude sa postupne
čistiť za pomoci aktivačných pracovníkov až k domom p. Gajdoša, Majeríka
- Potrebujeme osadiť dopravné značky.
- P. Trepáč – vyjadril názor, že v jeden deň je tých úloh už veľa a myslí si, že sa to
nestihne.
4

Značky sa teda budú riešiť samostatne – termín na betónovanie predbežne 28.4.2017 –
16.00 h
- P. Janotka – nedajú sa značky osádzať na stĺpy elektrického vedenia? – p. starostka
máme projekt dopravného značenia, osadenie na elektrické stĺpy nespĺňa normy.
- Ing. Schléger – budú v sobotu k dispozícii aj aktivační? – iba p. Šarišský. P. starostka –
dorieši
- Starostka – čistiť koše dažďovej vody na novej ulici – poprosila o súčinnosť členov
DHZ
- P. Janotka - nezabudnúť dopredu pripraviť kamene na betónovanie. Starostka - tieto sú
k dispozícii pri RVO na Črmníku a pri ihrisku
- P. Janotka pripomenul aj odstavenie potoka pri cintoríne pred tým, ako sa bude
brigádovať
- P. Janotka – jeden stĺpik oplotenia cintorína je do boku – ak sa dá, bolo by lepšie ho
preložiť, aby to trochu vyzeralo
- P. Janotka – kontajnery sú v súčasnosti ďaleko. Pre starých ľudí je ísť až ku cintorínu
s vozíkom problém
P. starostka – vysvetlila dôvod ich umiestnenia. Obyvatelia vyhadzovali do kontajnerov
odpad, ktorý tam nepatril – pneumatiky, autosklá aj napriek oznamom. Na plánovanom
mieste uloženia kontajnerov je pracovník, ktorý dohliada, aby okolo kontajnerov nebol
neporiadok a pohádzané pneumatiky. Obec nemá toľko pracovníkov, aby mohli byť
kontajnery na viacerých miestach. Každý má rodinného príslušníka, ktorý môže pomôcť pri
vývoze. V prípade potreby vieme zabezpečiť pre starších spoluobčanov odvoz takéhoto
odpadu.
-

-

Informácia stavebnej komisie
- Informáciu predniesol p. Švec - prvé stretnutie bolo 15.3.2017 – členovia komisie
prerokovali žiadosť p. Debnára – odporúčajú negatívne stanovisko (odôvodnenie viď
zápis komisie). Potom sa prerokovávala žiadosť p. Brtáňovej – taktiež odporúčajú
negatívne stanovisko. OZ súhlasí s používaním parciel vo vlastníctve obce na účel
zabezpečenie vjazdu a výjazdu z nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Brtáňovej. Neskôr bolo
opätovné stretnutie – a aktuálne sa môže opätovne prehodnotiť.
- Uzavrie sa v prvom rade žiadosť p. Debnára – OZ hlasovalo, kto je za prípravu prevodu
majetku obce v prospech p. Debnára – v príprave prevodu majetku poslanci hlasovali
proti.
- Žiadosť p. Brtáňovej - stanovisko komisie bolo neodpredávať, ale uviesť do odpovede
pre p. Brtáňovú, že môže pozemok užívať na prístup k nehnuteľnosti tak ako to bolo
realizované do teraz.
o p. Janotka – obec svojím pozemkom obmedzuje aj iných vlastníkov v tejto
lokalite v prístupe k svojim nehnuteľnostiam. Ak je to možné, on by bol za
predaj.
o p. starostka – vysvetlila, že obec nikoho neobmedzuje. Zo zákona vyplýva
povinnosť zabezpečiť vjazd a výjazd z už existujúcich nehnuteľností.
o hlasovania za začatie riešenia predaja pozemku – zdržali sa 4 a návrh nebol
prijatý. P. Janotka bol za. Hlasovanie za zriadenie vecného bremena na vjazd
a výjazd – za dvaja- Mgr. Švec, Ing. Schléger.
o starostka zhrnula, že v odpovedi bude uvedené, že OZ nemá námietky, aby p.
Brtáňová užívala pozemok v rozsahu ako to bolo doteraz.
Informovala p. starostka:
V minulom období bola uzatvorená nájomná zmluva s p. Matejbusom na pozemok pri
ošipárni. V súčasnosti p. Matejbus nemá zaplatené nájomné. Z dôvodu, že zmluvné
podmienky schvaľovalo obecné zastupiteľstvo, je potrebné, aby aj ukončenie tohto nájmu
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schválilo OZ. P. Matejbus v súčasnosti s pracovníkmi obecného úradu veľmi nekomunikuje.
P. starostka požiadala prítomných poslancov o vyslovenie súhlasu s ukončením tejto zmluvy.
- P. Janotka navrhol odkúpiť budovu a zriadiť zberný dvor.
- P. starostka odpovedala – nad touto možnosťou by bolo potrebné sa komplexnejšie
zamyslieť, z dôvodu susedných vlastníkov
- P. kontrolórka – oslovila p. Janotku, aby ozrejmil, ako to bolo v minulosti pri prevode
budovy.
- P. Janotka – nerobilo sa to za neho ale za p. Račku. Poľnohospodárske družstvo AGRIA
Liptovský Ondrej obci iba zaslalo oznámenie, že objekt predali. Družstvo až po roku
2009 zistilo, že má nepotrebný majetok.
- P. Janotka – sa obával, že na spomínanom pozemku sa budú chovať ošípané. Na túto
skutočnosť treba myslieť aj do budúcnosti
- starostka požiadala OZ o súhlas s vypovedaním zmluvy – poslanci v diskusii došli
k názoru, že môžu odstúpiť od zmluvy
Uznesenie č. 30/2017
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 – Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka poslala poslancom od SSE – konkrétne od p. Žigu podklady ohľadom verejného
osvetlenia. Spoločnosť SSE navrhuje, že by si obecné verejné osvetlenie zobrali do správy,
vymenili jednotlivé svetelné body s tým, že by sme platili nájom podľa nastavených variant
doby nájmu. Čo sa týka zmluvy a návrhov, poslala ju p. starostka p. Švecovi, Trepáčovi. p.
starostke prekáža v zmluve uvedená doba nájmu s tým, že po tejto dobe by sme prevzali
majetok na základe zostatkovej ceny do majetku obce. Zároveň je tam v zmluve ustanovenie
že SSE môže kedykoľvek vypovedať zmluvu a v prvom rade osloví obec a ak nebude zo
strany obce záujem, môže osloviť tretiu osobu. Tento bod sa javí ako problémový, lebo čo
v prípade, že obec nebude mať dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie verejného
osvetlenia. P. starostka konzultovala stav verejného osvetlenia s technikom, ktorý vykonáva
opravy na VO a výsledkom je, že nie je vo veľmi zlom technickom stave. p. Starostka navrhla
počkať na iné výzvy, ktoré by boli zamerané na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
V diskusii sa poslanci vyjadrili aj v tom zmysle, že životnosť Led svietidiel je 10 – 15 rokov.
Z toho vyplýva, že keď SSE vráti obci verejné osvetlenie toto bude nanovo vyžadovať
investovanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu. P. Janotka upozornil, že v rámci
projektu obnovy dediny sa počítalo s tým, že v rámci rekonštrukcie sa celá sieť uloží do zeme.
Výsledkom diskusie je nesúhlas obecného zastupiteľstva s odovzdaním obecného verejného
osvetlenia do nájmu spoločnosti SSE.

p. starostka:
- Informácia o BD 280
- Je plne obsadený, počet neplatičov je eliminovaný na cca 3, ktorí meškajú s platbami
- Majú väčší poriadok v okolí BD od kedy sa premiestnili kontajnery a sú lepšie sledované
- Pracuje sa na označení parkoviska pre BD
- obec bola podporená vo výzve č.2/2017 zo ŽSK – projekt Chodníčky k domovu. Akcia,
ktorá by bola realizovaná ako pridaná hodnota popri Bitke pri Vavrišove.
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- boli podané aj žiadosti na Ministerstvo financií a to na: riešenie havarijného stavu - výmenu
zdroja tepla v budove obecného úradu a opravu domu smútku.
- na Ministerstvo vnútra a DPO SR bola vypracovaná žiadosť na pripojenie budovy Hasičskej
zbrojnice na inžinierske siete v rámci poskytovania dotácií v pôsobnosti MV SR.

p. Janotka
- kontajnery na cintoríne – aj na plasty by sa mohli doplniť.
- Požiadal p. kronikárku, aby pripravila zápisy do kroniky a mohli sa ešte v tomto roku
odsúhlasiť aj zápisy za rok 2015.
p. Švec sa informoval, ako to vyzerá s prestavbou nebytových priestorov v BD 280.
Vysvetlenie poskytla p. starostka. Nakoniec sa nebudú meniť podlahové plochy. Nebude
potrebné stavebné povolenie. Je snaha začať čím skôr s realizáciou, záleží to teraz od
realizátora prestavby a jeho časového harmonogramu.
Starostka bola na bytovke 312 – opravovala sa škridla, ktorá bola zosunutá. P. Straka má
pripraviť cenovú ponuku na natieranie štauplatu na všetkých troch obecných nájomných
bytoch.
Rozkopávky po LVS – rieši to Ing. Papaj, spolu s dodávateľom prác pre LVS (Slovkorekt)
p. Trepáč – informoval sa ohľadom rekonštrukcie plynového potrubia v obci. Starostka
informovala, že práce začnú koncom apríla. Presnejší harmonogram zatiaľ nemá.
p. Švec - pripomenul, že starostka posielala poslancom informáciu o výzve na multifunkčné
ihriská.
p. starostka – vysvetlila, že informáciu o výzve rozposlala v maily z dôvodu očakávania
podnetov od poslancov, aké ihrisko by bolo vhodné a na ktorom priestranstve. Po diskusii sa
poslanci dohodli na samostatnom stretnutí.
Zasadnutie ukončené o 19:10 hod.
Vo Vavrišove 05.04.2017
Zapísala: Bc. Gabriela Pelcerová
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
..............................................
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