Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. apríla 2018 o 19,00 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, Bc.
Eva Doležalová
Overovatelia: Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Zapisovateľka: Ing. Eva Trnková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Zmena výšky spolufinancovanie projektu: „Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu
odpadov“
6. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

V úvode prítomných privítala pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 198/2018 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Zo
zasadnutia sa ospravedlnil p. Ing. Michal Schléger zo zdravotných dôvodov.
K bodu 1. až 4.
Poslanci volili návrhovú komisiu v zložení
predseda: Bc. Eva Doležalová
členovia: Ján Janotka, Ján Krajčírik
Uznesenie č. 36/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Ing. Eva Trnková
Uznesenie č. 37/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Schvaľovanie programu. Starostka prečítala program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program bol schválený jednomyseľne:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Zmena výšky spolufinancovanie projektu: „Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu
odpadov“
6. Interpelácie poslancov, rôzne a záver

Uznesenie č. 38/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ kontrolou uznesení konštatuje:
– uznesenie č. 10/2016 je v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 39/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Zmena výšky spolufinancovania projektu: “Dodávka technológie na zabezpečenie
triedeného zberu odpadov“)
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v marci 2018 bola schválená výška spoluúčasti
obce na projekte zberného dvora, a to v sume 10 000,- eur. Vzhľadom k tomu, že verejné
obstarávanie bolo ukončené a suma obstarávaných technológií je vyššia, tak aj suma
spolufinancovania zo strany obce zvyšuje, a to na 12 000,- Eur. P. Janotka povedal, že pri
predchádzajúcom schvaľovaní výšky spolufinancovania sa mala hneď schváliť vyššia suma. p.
Trepáč sa zaujímal, či budeme mať na to financie. Informovala p. starostka, že v rezervnom
fonde je dostatočné množstvo finančných prostriedkov.
Poslanci schválili zrušenie uznesenia č. 30/2018 a schválili zvýšenie spolufinancovania
projektu:“ Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov“ na 15 000,- Eur.
Uznesenie č. 40/2018 – zrušenie uznesenia č. 30/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Uznesenie č. 41/2018
Počet poslancov: 6
Počet hlasujúcich poslancov: 6
Za: 6 - Ing. Eva Trnková, Bc. Eva Doležalová, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
p. starostka poskytla poslancom informácie o spracovaní podkladov k dotácii na Zberný dvor.
Podklady budú odovzdané v Žiline ešte pred jej odchodom na dovolenku, teda v termíne do
25.04.2018.
p. Janotka sa informoval, že v projekte máme 3 kontajnery s objemom 6 m3, čo je predpoklad 6
ton, či vlečka unesie aj kontajner s objemom 12 m3?
p. starostka - tento veľký kontajner je plánovaný na šatstvo – textílie, s tým bude manipulovať
ten, kto si príde prevziať tento druh odpadu.
p. Janotka – všade v správach počuť, že sa má znížiť množstvo komunálneho odpadu
vyvážaného na skládku.
p. starostka – v prípade, že budeme podporený na tento zberný dvor, musíme znížiť množstvo
komunálneho odpadu o 10 – 15 %.
p. Janotka – má informáciu o tom, že staré pneumatiky by mal brať každý pneuservis.
odpovedala p. starostka – už je zmena, že staré pneumatiky môže preberať aj obec, pneuservisy
môžu, ale nemusia.
p. Švec – veľkoobjemový odpad odpočítavame od komunálneho odpadu?
odpovedala p. starostka – po novom budeme musieť.
p. Švec – množstvo odpadu bude teda to isté ako teraz?
p. starostka – áno, ale bude delený, lebo bude separovaný.
p. Janotka – vytvorenie zberného dvora sa robí, aby sme sa priblížili európskemu priemeru
v separácii odpadu.
p. starostka – biologicky rozložiteľný odpad – môže riešiť aj obec – plánujeme vytvoriť
kompostovisko.
p. starostka – drobný stavebný odpad majú spracovávať Prima stavebniny, pretože majú na to
certifikát.
p. Švec – chýba mu v technike prívesný vozík
p. starostka – nemohol byť zahrnutý, z dôvodu výšky financií.
p. starostka poverila p. Šveca, aby v prípade potreby išiel do Žiliny podpísať dokumenty
týkajúce sa projektu zberného dvora.
p. Krajčírik sa informoval, či nie je plánovaná samostatná vlečka?
p. starostka – v rámci finančného limitu vlečka nie je plánovaná.
K bodu 6 (Interpelácie poslancov, rôzne)
p. starostka – obec bola podporená dotáciou z Environmentálneho fondu vo výške 30 000,- eur
na ČOV- realizáciu hrubého predčistenia.
p. Janotka sa informoval, či realizáciu bude robiť Ekoservis a aký je to systém. Technickú
stránku vysvetlila p. starostka.
p. starostka – za obec sme poslali žiadosť do 2. kola na dotáciu pre hasičskú zbrojnicu, na projekt
revitalizácia zelene verejného priestranstva a Chodníčky k domovu. Uchádzame sa aj o podporu
výstavby drevenej sochy „drevuliaka“ pri Múzeu. Na obecnom úrade bola projektantka na
premeranie plynovej sústavy, aby sme sa pustili do prestavby kotolne.
p. Janotka – stačil by jeden kotol, nemuseli by byť 2 kotly. Jeden bol kedysi plánovaný ako
záložný, pre prípad poruchy hlavného kotla.
p. Krajčírik – je lepšie nechať technické veci na odborníkov v danej oblasti.
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p. Trepáč – najväčším problémom zariadení býva elektronika – to ovplyvňuje výdrž zariadenia.
p. starostka – ešte nemáme na úrade projekt, tak nie je dôvod na veľkú diskusiu.
p. Janotka – projektanti naprojektujú to, čo chce zákazník, tak by sme mali mať predstavu, čo
chceme. Aké kotly máme a do budúcnosti chceme, ako sa budú využívať.
p. Trnková – toto bola informácia, ktorú dala p. starostka, je to vo vízii, ešte nie je na papieri nič.
Vyzvala poslancov, aby sa k veci vyjadrili, až keď bude aktuálna.
p. starostka - samostatný kotol by bol plánovaný pre podkrovie.
p. Trepáč – upozornil, že kotly sú robené na rôzne výkony a bolo by dobré, aby sa to zohľadnilo
v plánoch.
p. Krajčírik – opäť pripomenul, aby problém vyriešili odborníci a ponúkli poslancom viaceré
alternatívy.
p. starostka – brigáda plánovaná na 21.4.2018. Poslanci požiadali starostku, aby ešte ráno
vyhlásila brigádu.
Plánované sú dočisťovacie práce na cintoríne. Ak by prišli chlapi schopní píliť, tak ako sa
vchádza od L. Petra na cintorín, bolo by potrebné spíliť konáre, ktoré prekážajú v ceste.
V starom cintoríne boli likvidované betóny obrubníkov na niektorých hrobových miestach, ktoré
sú zrušené a boli poškodené.
Na cintoríne sú uložené 2 kontajnery na plasty – aby mali ľudia možnosť vyhadzovať odpad.
Musí sa postriekať aj dlažba postrekom proti burine.
Je odstavená voda v potoku, musí sa vyčistiť poniže dediny.
Všetko závisí od množstva ľudí, ktorí priložia ruku k spoločnému dielu.
Športovci majú brigádu plánovanú na nedeľu.
Urbáru vo Vavrišove sme brigádu neoznamovali nijako extra z dôvodu, že skoro každý občan
obce je členom urbárskeho spolku.
p. Krajčírik – upozornil na zdevastovanie potoka od oviec v časti nad Autocampom.
p. starostka – problém s potokom, ktorý cez dedinu netiekol. Bol zahataný neporiadkom,
vypílenými stromami a podobne. Oznámené to bolo aj Povodiu Váhu.
p. Janotka – riešením by bolo prehĺbenie koryta možno o cca 0,5 m. Povedal, že v prípadoch,
keď napr. netečie voda v potoku, je potrebné vyhlásiť túto skutočnosť aj v miestnom rozhlase,
aby boli občania o situácii informovaní. Požiadal by aj Urbár z Pribyliny, lebo je to na ich
pozemku, či by sa tam dalo prísť s bágrom a upraviť koryto.
p. Trepáč – či by sa nedali od diaľničiarov získať betónové dielce, ktoré sa stávajú pri prestavbe
diaľnice nadbytočnými a následne ich vložiť do koryta.
p. Krajčírik – súhlasí so starostkou obce, že problém vody je nevyriešený. Vlastnícky pomer
toho, kto má spravovať časť potoka je nedoriešený. Do potôčka, ktorý ide k ATC, sa napojila
Pribylinská čistička, čím sa voda značne znečistila.
p. Janotka – riešením by bolo možno aj predĺženie vývodu z čističky, aby ústila priamo do rieky
Belá, čím by sa znečistenie potôčika znížilo.
p. Trepáč – vyjadril obavu z toho, koľko ľudí sa zúčastní brigády. Pri nízkom počte nebude
v silách brigádnikov urobiť všetko, čo je naplánované.
Zasadnutie ukončené o 20:15 hod.
Vo Vavrišove 20.04.2018
Zapísala: Ing. Eva Trnková
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
.............................................
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