Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. novembra 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, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková, Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Overovatelia: Mgr. Vladimír Švec, Ing. Michal Schléger
Zapisovateľka: Bc. Pelcerová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie zmluvných podmienok - predaj pozemku p. Matfiak
6. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – majitelia garáží
7. Schválenie zmluvných podmienok - zmluva o nájme pozemkov – garáže
8. Správa hlavnej kontrolórky obce – z kontroly miestnych daní
9. Prerokovanie cenovej ponuky – dodávka a montáž indukčného prietokomeru na ČOV
10. VZN č. 2/2017– o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vavrišovo (cena stravného)
11. Schválenie zmeny zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce
Vavrišovo v roku 2017 č. 2/2017-Mesto L. Hrádok
12. Zmluva o zriadení vecného bremena – SSE-distribúcia, lokalita Borovie NN sieť
13. Schválenie zápisu do obecnej kroniky – rok 2016
14. Štatút krízového štábu obce – schválenie
15. Rozpočet obce Vavrišovo na rok 2018
16. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2017
17. Interpelácie poslancov, rôzne - rozsvietenie vianočného stromčeka

V úvode prítomných privítala pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 428/2017 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Privítala
aj prítomnú verejnosť.
K bodu 1 až 4.
Poslanci volili návrhovú komisiu v zložení - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ing. Eva Trnková
Uznesenie č. 83/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 1 - Trnková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Vladimír Švec, Ing. Michal Schléger
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Gabriela Pelcerová
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Uznesenie č. 84/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Schvaľovanie programu. Starostka prečítala program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program
bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie č. 85/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ kontrolou uznesení konštatuje:
– uznesenie č. 10/2016 je v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 86/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Schválenie zmluvných podmienok – predaj pozemku p. Matfiak)
Zmluvu mali poslanci v materiáloch pred zastupiteľstvom. Cena bola obecným zastupiteľstvom
schválená na zasadnutí OZ dňa 17.5.2017, uznesením č. 39/2017 vo výške 7,50 Eur/m2 . Predmetný
pozemok má výmeru 387 m2.
Zo strany poslancov boli nasledovné poznámky a otázky.
Mgr. Švec sa informoval, či výmera súhlasí s tým ako sa riešilo na predchádzajúcom stretnutí, či
zostal voľný priestor pri ceste.
p. Janotka – nevie, ako došli k cene, a obáva sa neskoršieho „handlovania“ s obecnými pozemkami.
Požaduje „poistku“, aby p. Matfiak neskôr nepredal pozemok za oveľa väčšie peniaze.
p. Schléger – je všeobecne známe, že cena pozemku vekom rastie - tomu sa nevyhneme. Ak sa
chceme zbaviť pozemkov, ktoré obec nevie využiť, je výhodnejšie ich predať, pomôcť občanom
obce a nehádzať im polená pod nohy.
p. Krajčírik – už raz sa o tom rozhodovalo, nevidí dôvod riešiť opakovane túto otázku.
p. starostka - oproti požiadavke p. Matfiaka sa výmera zmenšila z pôvodných 725 m2 na 387 m2,
geodetka vymerala pozemok podľa označenia, ktoré urobili členovia stavebnej komisie.
Po tejto informácii už nemal nikto pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo časť pozemku parc. KN-E č. 1494/1 za prebytočný.
Uznesenie č. 87/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvné podmienky pre predaj nehnuteľnosti a k uzatvoreniu
Kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 88/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec,
Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 a 7 (Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – majitelia garáží):
K tomuto kroku sa pristúpilo, nakoľko sa predala časť pozemku p. Feriancovi a zmenili sa majitelia
niektorých garáží. Nájomná zmluva bola uzatvorená v roku 2012. Je plánované uzatvoriť nájomné
zmluvy s každým nájomcom osobitne. Návrh na ukončenie zmluvy poslanci mali možnosť
preštudovať pred zastupiteľstvom. Ukončenie nájomnej zmluvy je plánované k 31.12.2017.
p. Trnková - nie sú v zmluve stanovené nejaké výpovedné lehoty na ukončenie zmluvy?
p. Krajčírik – natíska sa otázka, či by sa pozemky nedali využiť efektívnejšie, či by nebolo lepšie
pozemky pri garážach predať.
p. Schléger – vzniká precedens, či by nemal každý, kto parkuje na obecnom pozemku platiť nájom.
p. Janotka – bol riešený nájomný vzťah k pozemkom pred garážami, aby si ako majiteľ neohradil
svoj pozemok, alebo neprišlo k iným komplikáciám.
p. Trepáč – v minulých obdobiach sa riešilo, že by sa mal určiť najužší bod pri garážach určený na
prípadné uloženie inžinierskych sietí a až ostatné pozemky od toho bodu umožniť previezť do
osobného vlastníctva, alebo dať do prenájmu.
p. starostka – sme upozorňovaní občanmi na stav pri garážach a odstavných plochách pri
bytovkách, kde v denných hodinách parkuje veľa rôznych áut.
Uznesenie č. 89/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ján Krajčírik, Ing.
Michal Schléger, Bc. Eva Doležalová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 (Schválenie zmluvných podmienok – zmluva o nájme pozemkov - garáže)
P. starostka požiadala poslancov o návrhy na stanovenie ceny za m2. Prečítala poslancom
aktuálnych majiteľov garáží a aká výmera by bola uvedená v jednotlivých nových nájomných
zmluvách.
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Návrh p. Schlégera – či sa bude riešiť nájom pozemkov pred garážami. Podľa jeho názoru je
diskriminačné, aby niektoré osoby platili a niektoré nie za to, že stoja autami na obecnom pozemku.
p. Janotka – mohlo by sa vychádzať z princípu, že pokiaľ máme s niekým nájomný vzťah – nech
platí nájom a pokiaľ nie je nájomný vzťah, tak nech sa postupuje v zmysle právnych predpisov?
p. Janotka upozornil na možnosť zistenia, že niektoré pozemky o ktorých si myslíme, že sú obecné
budú iných vlastníkov.
p. Švec sa obáva, že by sa len „posvätilo“ zlé parkovanie
p. kontrolórka – Obec nemá zavedenú daň za užívanie verejného priestranstva. Do konca roka 2017
sa už nestihne zmeniť VZN a zaviesť daň za užívanie verejného priestranstva, možnosti riešenia sú
teda také, že buď sa pozemky dajú do nájmu, alebo nebude zavedený nájom.
p. Švec sa vyjadril, že nájom by mal opodstatnenie, aby sa nikto iný nemohol postaviť majiteľovi
garáže pred garáž.
Poslanci sa dohodli na parkovaní bez poplatku. Starostka dala hlasovať o prijatí zmluvných
podmienok.
Poslanci uznesenie neprijali.
K bodu 8 (Správa hlavnej kontrolórky obce – z kontroly miestnych daní)
Správu mali poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Negatívne skutočnosti zo správy
nevyplynuli. Kontrolórka v krátkosti zhrnula obsah správy. Informovala o problematike
s urbárskymi spoločenstvami a poľnohospodárskymi družstvami – je to zhrnuté v závere správy.
Navrhuje vykonať inventúru, ktoré pozemky v katastri sú a ktoré nie sú zdanené. Daň za ubytovanie
je problematická daň a napriek tomu, prevádzkovatelia ubytovacích zariadení túto daň odvádzajú do
pokladne obce zodpovedne.
p. Janotka – už asi 3 roky platí zákon o urbariátoch. Urbáre sa stali právnickou osobou. Súčasťou
zákona je doklad jednotlivých urbárnikov, že vkladajú svoj majetok do spoločenstva.
p. Švec – otázku adresoval p. kontrolórke, či sa pri kontrole zamerala na prípady, kde boli podané
daňové priznania. Čo s tým, kde neboli podané daňové priznania?
p. Janotka - obec má 992 ha. Robil kedysi takúto inventúru a vyšlo mu asi 98% pozemkov že je
zdanených.
p. starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu o uznesení.
Uznesenie č. 90/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9 (Prerokovanie cenovej ponuky - dodávka a montáž indukčného prietokomeru na ČOV)
Starostka informovala o cenovej ponuke na indukčný prietokomer a jeho napojenie s redukciou do
ČOV, nakoľko cena tohto zariadenia je viac ako 4000 eur.
p. Trepáč sa zaujímal o vykonávanie servisu zariadenia.
Starostka – zariadenie bude kalibrované, montáž by realizovala spoločnosť Ekoservis ako správca.
p. Janotka chcel poznať dôvod, pre ktorý potrebujeme takéto zariadenie
p. starostka – zmenili sa technické normy, ktoré momentálne nespĺňame. Terajšie zariadenia nie sú
presné, čo sa ukázalo aj pri poslednom štatistickom hlásení.
p. Janotka sľúbil, že sa na to ešte pozrie, nakoľko cenová ponuka sa mu zdá vysoká.
p. Švec skonštatoval, že ide o využiteľnosť zariadenia, či je potrebné, lebo cena je naozaj vysoká.
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Poslanci neschválili kúpu prietokomeru, uznesenie nebolo prijaté
K bodu 10 (VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vavrišovo)
Pred konaním zastupiteľstva bol poslancom doručený materiál, ktorý obsahoval informáciu
o nutnosti prijatia nového VZN. Z dôvodu zvyšovania cien potravín musíme prikročiť k zvýšeniu
ceny stravného v MŠ. Pôvodná cena stravného bola 1,12eur/dieťa/deň a nová cena stravného bude
1,19 eur/dieťa/deň
Poslanci schválili VZN 2/2017.
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11 (Schválenie zmeny zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Vavrišovo v roku 2017 č. 2/2017 – mesto Liptovský Hrádok)
Poslanci na základe zaslaných podkladov schválili zmenu zmluvných podmienok podľa Dodatku č.
1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vavrišovo v roku 2017 č. 2/2017.
Uznesenie č. 91/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 12 (Zmluva o zriadení vecného bremena – SSE-distribúcia, lokalita Borovie NN sieť)
Starostka informovala o prípojke v novej lokalite Borovie, ktorá prechádza pozemkom v majetku
obce. Návrh zmluvy dostali poslanci pred zastupiteľstvom. Požiadala poslancov o pripomienky.
P. Janotka požiadal o geometrický plán, aby mal jasnejšiu predstavu, kadiaľ vedenie pôjde. Po
nahliadnutí do geometrického plánu poslanci schválili zmluvné podmienky Zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi obcou Vavrišovo a SSE – distribúcia.
Uznesenie č. 92/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 13 (Schválenie zápisu do obecnej kroniky)
Poslanci dostali materiál vopred, nikto nepripomienkoval. Na zasadnutí zastupiteľstva odzneli iba
pripomienky pravopisného charakteru. Poslanci schválili zápis do obecnej kroniky za rok 2016.
Uznesenie č. 93/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Bc. Eva Doležalová, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír
Švec, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 1 – Ing. Eva Trnková
K bodu 15 (Štatút krízového štábu obce - schválenie)
Schválenie štatútu si vyžaduje zákon. Pripomienky neboli. Poslanci štatút schválili jednomyseľne.
Uznesenie č. 94/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 16 (Rozpočet obce Vavrišovo na rok 2018)
V úvode požiadala p. starostka o stanovisko hlavnej kontrolórky obce k zostavenému rozpočtu
obce. P. kontrolórka predniesla svoje stanovisko z ktorého vyplynulo, že rozpočet obce je zostavený
v zmysle zákona, je to vyrovnaný rozpočet.
Pripomienky:
p. Janotka - podľa jeho názoru máme v návrhu rozpočtu málo finančných prostriedkov vyhradených
na kapitálové výdavky. Vysvetlenie poskytla p. Pelcerová a p. starostka. Podklady dostali poslanci
ešte na minulom zastupiteľstve. Výdavková časť bola rozdelená na výdavky, ktoré sa musia
pravidelne uhrádzať a výdavky, ktoré môžeme vynakladať operatívne, podľa naplánovaných
aktivít. Údržba objektov vo vlastníctve obce je v rámci možností zahrnutá v rozpočte. Z prebytku
bežných výdavkov obec môže financovať kapitálové výdavky. Ale finančné prostriedky vyčlenené
na kapitálové výdavky aj v prípade, že sa realizovať nebudú, nemôže obec presunúť do bežných
výdavkov. Na kapitálové výdavky môže obec použiť peniaze z rezervného fondu.
p. kontrolórka – p. Janotka povedal, že on vyčleňoval milión korún. Toto zastupiteľstvo ušetrilo do
rezervného fondu viac ako milión korún. Nedá sa rezervný fond zapojiť do rozpočtu teraz, keď nie
je presná akcia, na ktorú by sa použil.
p. starostka – možno budú na budúci rok výzvy na dom smútku, zberné dvory. ČOV sa rieši
postupne. V najhoršom stave je kultúrny dom a budova výrobne.
p. Schléger – je pravda, že na vízii budovania obce sa musíme podieľať všetci. Nikto neinicioval
stretnutie a riešenie, čo chceme ako poslanci za 4 roky urobiť.
p. kontrolórka – upozorňovala, že je potrebné určiť si priority.
p. Krajčírik – uznal, že veľa roboty je z minulosti, ktorú ani nie je navonok vidieť a je napriek tomu
veľmi pracná a náročná. Každý z poslancov by mal povedať ako si predstavuje víziu o obci, čo by
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bolo potrebné urobiť a odkiaľ na to vezmete finančné prostriedky. Pri poskytovaní finančných
prostriedkov v minulosti boli iné podmienky a legislatíva ako je v súčasnosti.
p. Trepáč – verí tomu, že každý jeden z poslancov sa teší na záverečný účet, kde bude viditeľná
výška prostriedkov, ktoré sa presunú do rezervného fondu, a budú pripravené v prípade vyhlásenia
výzvy na akciu, ktorá bude pre obec aktuálna.
Iné pripomienky už neboli.
Poslanci OZ zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Vavrišovo na rok
2018.
Uznesenie č. 95/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanci schválili rozpočet obce Vavrišovo na rok 2018 bez programovej štruktúry
Uznesenie č. 96/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger, Bc. Eva
Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 1 – Ján Janotka
Zdržali sa: 0

K bodu 16 (RO 16,17,18/2017)
Materiály o rozpočtových opatreniach 16 – 18/2017 boli poslancom doručené na štúdium pred
konaním zastupiteľstva. P. Pelcerová zhrnula obsah rozpočtových opatrení č. 16 a 17/2017, ktoré
boli vykonané starostkou obce, ako aj rozpočtového opatrenia č. 18/2017, ktoré bolo predložené pre
poslancov na schválenie. Zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky. Poslanci obecného
zastupiteľstva zobrali RO 16,17/2017 na vedomie.
Uznesenie č. 97/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili RO č. 18/2017.
Uznesenie č. 98/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 17 (Interpelácie poslancov, rôzne)
Je plánovaná akcia Rozsvietenie vianočného stromčeka - o 16:00 hod dňa 9.12.2017
Starostka oboznámila prítomných o pripravenom programe.
Budú sa podávať šišky – upečie p. Janka Gažová. Bude sa variť čaj. P. Trnková sa opýtala, či by sa
nemohla variť kapustnica pre všetkých ľudí.
Čo sa týka výzdoby, požiadala p. Trnková, aby bola hviezda na vrchole stromčeka osadená kolmo
na cestu, aby bola viditeľná z horného aj dolného konca obce.
P. starostka informovala o tom, že sa pripravuje ešte pred Vianocami jedno číslo občasníka
Vavrišan. Požiadala o príspevky aj poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci schválili Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov.
Uznesenie č. 99/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 7 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger,
Bc. Eva Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka oboznámila prítomných o aktivitách zahrnutých do odmien poslancov za 4 štvrťrok
2017. Navrhla doplniť do kultúrno–športovej komisie p. Andreu Švecovú. Poslanci návrh podporili,
s výnimkou p. Šveca, ktorý sa zdržal hlasovania.
Uznesenie č. 100/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Ján Janotka, Tibor Trepáč, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger, Bc. Eva Doležalová,
Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 1 - Mgr. Vladimír Švec
O slovo sa prihlásil aj p. Schléger. Navrhol riešiť finančné ohodnotenie p. kontrolórky a p.
starostky.
Po diskusii poslancov došlo k schváleniu zvýšenia platu starostky o 25% od 1. decembra 2017.
Uznesenie č. 101/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger, Bc. Eva
Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 1 - Ján Janotka
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Poslanci schválili odmenu hlavnej kontrolórke obce na obdobie november a december 2017 vo
výške 300,00 Eur za mesiac.
Uznesenie č. 102/2017
Počet poslancov: 7
Počet hlasujúcich poslancov: 7
Za: 6 - Tibor Trepáč, Mgr. Vladimír Švec, Ing. Eva Trnková, Ing. Michal Schléger, Bc. Eva
Doležalová, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 1 - Ján Janotka
p. Janotka – na cintoríne sú porúbané stromy, ktoré by bolo dobré odstrániť ešte kým napadne sneh.
Vyzval poslancov k brigáde. K stanoveniu termínu brigády nedošlo.
p. Švec – informoval sa na podporu miestnej komunikácie, vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v lokalite Bórovie. Starostka informovala o prijatí písomnej informácie o nepodporení žiadostí.
Informoval sa, či obec dostala odpoveď na žiadosť ohľadom úpravy zvonenia zvonov. Odpovedala
mu p. starostka, že obci na písomnú žiadosť nebola zo strany ECAV doručená odpoveď.
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj za
spoluprácu v roku 2017, popriala príjemné vianočné sviatky.
Zasadnutie ukončené o 19:40 hod.
Vo Vavrišove 29.11.2017
Zapísala: Bc. Gabriela Pelcerová
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
.............................................
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