Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. septembra 2018 o 16,30 h
v malej zasadačke Obecného úradu vo Vavrišove
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ľubica Chlebová – starostka obce
Poslanci: Ján Janotka, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Danuša
Beláková – hlavná kontrolórka
Overovatelia: Mgr. Vladimír Švec, Ing. Michal Schléger
Zapisovateľka: Bc. Gabriela Pelcerová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prijatie VZN č. 6/2018 – o stanovení sumy úhrady za vydanie evidenčnej známky pre psa,
o stanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so
psom zakázaný,
6. Prijatie VZN č. 7/2018 o organizácii referenda
7. Prijatie VZN č. 8/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vavrišovo
8. Rozpočtové opatrenia č. 6 – 11/2018 – na vedomie
9. Pridelenie bytu v PD Vavrišan s.č. 280
10. Zmluva o zámene pozemkov p. Račko, p. Šavrtka
11. Zmluva o budúcej zmluve o uložení vecného bremena p. Šavrtka, p. Janotka
12. Dohoda o preložke kanalizačného zberača obce v lokalite Za Mlynom
13. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

V úvode prítomných privítala pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 428/2018 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Zo
zasadnutia sa ospravedlnili p. Ing. Eva Trnková zo súkromných dôvodov, p. Bc. Doležalová a
p. Krajčírik z pracovných dôvodov.
K bodu 1 až 4.
Poslanci volili návrhovú komisiu v zložení – Tibor Trepáč, Mg. Vladimír Švec, Ján Janotka
Uznesenie č. 70 /2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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. 71/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0:
Zdržali sa: 0
Schvaľovanie programu. Starostka prečítala program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program so zmenami bol schválený jednomyseľne:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Prijatie VZN č. 6/2018 – o stanovení sumy úhrady za vydanie evidenčnej známky pre
psa, o stanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný,
Prijatie VZN č. 7/2018 o organizácii referenda
Prijatie VZN č. 8/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vavrišovo
Rozpočtové opatrenia č. 6 – 11/2018 – na vedomie
Pridelenie bytu v PD Vavrišan s.č. 280
Zmluva o zámene pozemkov p. Račko, p. Šavrtka
Zmluva o budúcej zmluve o uložení vecného bremena p. Šavrtka, p. Janotka
Dohoda o preložke kanalizačného zberača obce v lokalite Za Mlynom
Interpelácie poslancov, rôzne a záver

Uznesenie č. 72/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bola urobená zmena v programe z dôvodu, že k bodom 10 – 12 neboli dodané geometrické
plány. Z uvedeného dôvodu boli tieto body vypustené z programu rokovania.
Doplnil sa nový bod 10 – žiadosť p. Jana Janotku s manželkou o povolenie zápisu
geometrického plánu č. 47099907-79/2018 za účelom oddelenia a zlúčenia pozemkov
parcelné číslo 338/2, 334/5, 334/6 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 346/11.
Následne bol schválený nový program rokovania.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Prijatie VZN č. 6/2018 – o stanovení sumy úhrady za vydanie evidenčnej známky pre
psa, o stanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný,
6. Prijatie VZN č. 7/2018 o organizácii referenda
7. Prijatie VZN č. 8/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vavrišovo
8. Rozpočtové opatrenia č. 6 – 11/2018 – na vedomie
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9. Pridelenie bytu v PD Vavrišan s.č. 280
10. Žiadosť o povolenie vkladu p. Janotku s manželkou
11. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

Uznesenie 74/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka privítala zástupcov ECAV, zborovú farárku Mgr. Danielu Mikušovú a Ing.
Lukáša Ondru pretože 12.9.2018 poslali žiadosť o finančný dar na opravu strechy.
Oboznámila prítomných poslancov o doručení žiadosti a následne aj o skutočnosti, že obec
môže poskytnúť finančné prostriedky iba v rámci dotácie.
P. Ondra – jeden zo zástupcov ECAV informoval o technickom stave nehnuteľnosti – strechy
kostola. Predbežné nacenenie opravy strechy kostola je vo výške 20 000,- Eur. Oslovili aj iné
organizácie a firmy tak, aby sa im do roku 2019 podarilo zohnať finančné prostriedky.
Informoval sa p. Janotka - či nie je k dispozícii výkaz výmer na opravu strechy, upozornil
poslancov, že najideálnejšie riešenie by bol medený plech. Súhlasil so stanoviskom
cirkevníkov, že strecha je v havarijnom stave.
p. Schléger – opýtal sa, koľko percent predpokladajú z vlastných zdrojov a koľko potrebujú z
dotácie.
p. Ondra – cirkev nemá pevne stanovené príjmy. ¾ ceny majú už našetrené, ale v našetrenej
sume je zahrnutá aj zbierka na vežové hodiny.
p. Švec – žiadal o skrátenie času zvonenia, hlavne v nedeľu.
p. Schléger – navrhoval rotáciu Služieb Božích týkajúcich sa času a miesta
p. farárka Mikušová – experiment o rôznom začiatku Služieb Božích vo Vavrišove tu už bol
a neosvedčil sa. Ľudia si nevedeli zvyknúť.
p. Ondra – čas zvonenia, zvon keď sa rozhýbe, tak nie je hneď počuteľný. Čas bol riešený
a zvoniť sa má od 7:45 do 7:50. Odporúčal odsledovať, či je čas zvonenia dodržiavaný.
p. Švec – opätovne požiadal o skrátenie času zvonenia.
p. Ondra – už bol znížený čas zvonenia na 5 minút a v prípade, že sa sťažnosti znovu objavia,
bude to opätovne riešiť konvent.
p. Trepáč – súhlasí so skrátením času zvonenia, ale na druhej strane zvony tu boli aj
v minulosti, zvoní sa v každej obci.
p. Ondra – upozornil na to, že nočný kľud je od 22:00 do 06:00 hod., zvonenie nočný kľud
neporušuje.
p. starostka uzavrela túto tému tým, že požiadala predstaviteľov ECAV o vyplnenie žiadosti
o dotáciu a doručenie na obecný úrad a ponúkla aj súčinnosť pri spracovávaní žiadosti.
Požiadala aj o nájdenie možného kompromisu týkajúceho sa zvonenia.
OZ kontrolou uznesení konštatuje:
– uznesenie č. 10/2016 je v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.
p. starostka informovala, že v súčinnosti geodeta a pracovníčky stavebného úradu sa bude
riešiť v mesiaci október.
Uznesenie č. 75/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč,
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Schválenie VZN č. 6/2018 - o stanovení sumy úhrady za vydanie evidenčnej známky
pre psa, o stanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so
psom zakázaný)

Materiály dostali poslanci pred konaním obecného zastupiteľstva. Konkrétne VZN sa prijíma
z dôvodu, že v zákone sa zmenil termín „verejné priestranstvo“. Verejné priestranstvo je
definované ako všetko verejnosti prístupné priestranstvo bez ohľadu na vlastníctvo.
P. starostka dala hlasovať – bolo prijaté jednomyseľne.
Prijaté 3/5 väčšina prítomných poslancov
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 (Schválenie VZN 7/2018 – o organizácii referenda)
Materiál bol súčasťou materiálu odoslaného poslancom pred konaním zastupiteľstva.
P. Trepáč požiadal o doplnenie v čl.2, bod 1 písmeno e) - určenie a pomenovanie ulíc. Pôvodné
označenie bodu e) presunúť na nové písmeno ,,f“, aby referendom mohla obec rozhodnúť
o názvoch ulíc. P. kontrolórka spolu s p. starostkou oboznámili prítomných, že k názvu ulíc
musí byť samostatné VZN. Nie je dôvod aby to bolo predmetom VZN o organizácii
referenda.
Prijaté 3/5 väčšina prítomných poslancov
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 (Schválenie VZN 8/2018 – vyhradení miesta a ustanovení podmienok na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vavrišovo)
Materiál bol súčasťou materiálu odoslaného poslancom pred konaním zastupiteľstva. Menil sa
zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a to viedlo k novelizácii VZN.
Poslanci nemali k tomuto VZN pripomienky. P. starostka dala hlasovať.
Prijaté 3/5 väčšina prítomných poslancov
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 8 (Rozpočtové opatrenia)
Rozpočtové opatrenia č. 6 – 11/2018 mali poslanci k dispozícii pred konaním zastupiteľstva.
Zo strany poslancov neboli žiadosti o vysvetlenie jednotlivých rozpočtových opatrení. Všetky
rozpočtové opatrenia zobrali poslanci na vedomie.
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Uznesenie č. 76/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9 (Pridelenie bytu v PD Vavrišan)
Starostka informovala poslancov o stave evidovaných žiadostí o poskytnutie bytu. Po diskusii
rozhodli poslanci nasledovne:
Byt č. 13 v PD s. č. 280 sa prideľuje p. Masarovičovej Anne na obdobie 1. roka od 1.11.2018
Uznesenie č. 77/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Následne p. starostka informovala o žiadosti na prenájom nebytového priestoru č. 3 v PD s. č.
280 zo strany p. Vyšnej - riaditeľky v MŠ, na obdobie ½ roka, od 1.10.2018. Poslanci
súhlasili s prenájmom nebytového priestoru č. 3 v PD s. č. 280 na obdobie ½ roka.
Uznesenie č. 78/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10 (žiadosť o povolenie vkladu p. Jana Janotku s manželkou)
Dňa 17.9.2018 doručil na obecný úrad p. Ján Janotka s manželkou žiadosť o súhlas
s povolením zápisu geometrického plánu č. 47099909-79/2018 týkajúceho sa parcely KNC
346/11. Situáciu vysvetlila p. starostka a p. Janotka. Jedná sa o časť parcely (9m2) vo
vlastníctve obce. Reálne ju užíva p. Janotka s manželkou.
Zapísať geometrický plán, nakoľko sú v GP uvedené aj parcely vo vlastníctve obce, je možné
iba so súhlasom obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia so zápisom GP č. 47099909-79/2018 vyhotoveného
spoločnosťou POLYGON GEO s. r. o. zo dňa 11.8.2018 za účelom oddelenia a zlúčenia
pozemkov parcelné číslo 338/2, 334/5, 334/6 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
na p. č. 346/11.
Uznesenie č. 79/2018
Počet poslancov: 4
Počet hlasujúcich poslancov: 4
Za: 4 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 11 (Interpelácie poslancov, rôzne a záver)
p. starostka informovala poslancov o nasledovných skutočnostiach:
- žiadosť o dotáciu na Zberný dvor a prestavbu KD – zatiaľ neboli vyradené, ale ani
potvrdené,
- v PD Vavrišan bude uzatváraná nová nájomná zmluva na byt č. 2 na obdobie ½ roka.
- v PD Vavrišan byt č. 23 bol odovzdaný novej nájomníčke, ale doteraz pôvodný
nájomník nevypratal pivničné priestory.
- prekrytie balkónov v PD Vavrišan – malo byť realizované v septembri, pretože to firma
chce opäť odložiť na október, starostka s tým nesúhlasí a rieši to s novým riaditeľom, tak
aby sa to skutočne realizovalo ešte v mesiaci september.
- p. Janotka – navrhuje, aby dohoda bola urobená písomne a so sankciami.
- p. Švec reagoval, že si myslí, že firma nepodpíše dohodu
- parkovanie áut pri BD Vavrišan – počas futbalových zápasov sa tam dávajú kužele, aby
návštevníci nenechávali autá na miestach určených pre nájomníkov.
- v PD Vavrišan, byte č. 3 býva s nájomníkmi aj syn, ktorý nie je uvedený v zmluve.
- v PD Vavrišan bytoch č. 9 a č. 3 nie sú odstránené závady ešte zo strany spoločnosti
Stavoindustria. Majú sa odstraňovať v čase, keď sa bude realizovať prekrytie.
- v MŠ je aktuálne 14 detí,
- MAS Horný Liptov – bola podporená a chce sa zapojiť do výzvy č. 724 - rekonštrukcie
KD, domov smútku, cesty a pod. Obec Vavrišovo požiadala o dotáciu vo výške 20 000,eur na opravu DS a 6000,- eur na opravu chodníkov a premostenia. Bude to riešené až
v roku 2019.
- poďakovala p. Jánovi Krajčírikovi za pomoc pri frézovaní a kladení asfaltu pri oprave
MK
- poďakovala p. Tiborovi Trepáčovi za pomoc pri oprave verejného osvetlenia – výmena
stykača
- na 24.10.2018 je naplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, so schvaľovaním
rozpočtu na rok 2019
- požiadala poslancov, aby sa v súvislosti s plánovaním rozpočtu vyjadrili k výške
podpory pre ECAV – výsledkom diskusie je suma 2 000,- eur.
p. Janotka – navrhol aby sa v rámci podpory z MAS Horný Liptov vybudovala prístupová
cesta do starého cintorína.
Vysvetlila p. starostka – nie je to možné, v rámci projektu sú striktne určené aktivity, ktoré sa
dajú financovať.
p. Janotka – odporúčal p. starostke posunúť dopravnú značku označujúcu začiatok obce aspoň
o 100 metrov.

Zasadnutie ukončené o 18:25 hod.
Vo Vavrišove 17.09.2018
Zapísala: Bc. Gabriela Pelcerová
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
.............................................
6

