Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove
ZÁPISNICA
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. mája 2018 o 16,30 h v malej
zasadačke Obecného úradu vo Vavrišove
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ľubica Chlebová – starostka obce
Poslanci: Ján Janotka, Ján Krajčírik, Ing. Michal Schléger, Mgr. Vladimír Švec, Tibor
Trepáč, 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 záverečného účtu obce za rok 2017
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení Obce
Vavrišovo
7. Prijatie VZN č. 2/2018, ktorým sa zrušuje VZN č.1/93
8. Prijatie VZN č. 3/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/96
9. Prijatie VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/96
10. Prijatie VZN č. 5/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015
11. Ponuka na predkupné právo
12. Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií
13. Rozpočtové opatrenia č. 3, 4, 5/2018
14. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu pre voľby do orgánov samosprávy
15. Schválenie ceny za služby denného stacionára
16. Pridelenie bytu v PD Vavrišan
17. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
18. Interpelácie poslancov, rôzne a záver
- žiadosť o povolenie športovo-motoristickej akcie
V úvode prítomných privítala pani starostka. Skonštatovala, že rokovanie OZ sa uskutočňuje
podľa pozvánky č. 238/2018 s programom uvedeným v pozvánke a je uznášania schopné. Zo
zasadnutia sa ospravedlnili p. Ing. Eva Trnková zo súkromných dôvodov a p. Bc. Eva
Doležalová z pracovných dôvodov.
K bodu 1 až 4.
Poslanci volili návrhovú komisiu v zložení
predseda: Tibor Trepáč,
členovia: Ján Krajčírik, Ján Janotka
Uznesenie č. 42 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
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Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Vladimír Švec, Ing. Michal Schléger
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Gabriela Pelcerová
Uznesenie č. 43 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - 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 bol schválený jednomyseľne
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení Obce
Vavrišovo
7. Prijatie VZN č. 2/2018, ktorým sa zrušuje VZN č.1/93
8. Prijatie VZN č. 3/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/96
9. Prijatie VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/96
10. Prijatie VZN č. 5/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015
11. Ponuka na predkupné právo
12. Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií
13. Rozpočtové opatrenia č. 3, 4, 5/2018
14. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu pre voľby do orgánov samosprávy
15. Schválenie ceny za služby denného stacionára
16. Pridelenie bytu v PD Vavrišan
17. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
18. Interpelácie poslancov, rôzne a záver
- žiadosť o povolenie športovo-motoristickej akcie
Uznesenie č. 44/2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, 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. 45/2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
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Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5 (Schválenie záverečného účtu za rok 2017)
Materiál bol poslancom zaslaný pred konaním obecného zastupiteľstva, spolu so správou
hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. Starostka poprosila p. kontrolórku o vyjadrenie
k záverečnému účtu. Kontrolórka zhrnula obsah svojej správy konštatovaním, že záverečný
účet obsahuje zákonom stanovené náležitosti a odporúčala poslancom schváliť Záverečný
účet obce za rok 2017.
P. Krajčírik sa informoval, prečo je v správe uvedené, že nie je urobený audit. Povinnosť
overenia účtovnej závierky za rok 2017 audítorom je do 31.12.2018, v čase zostavenia
záverečného účtu ešte nedošlo k auditu.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu.
Uznesenie č. 46 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Následne poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
Uznesenie č. 47 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 (Správa z vykonanej kontroly VZN)
Kontrolórka obce v predchádzajúcom období vykonala kontrolu Všeobecne záväzných
nariadení obce Vavrišovo. Materiál z vykonanej kontroly bol súčasťou materiálu odoslaného
poslancom pred konaním zastupiteľstva. Poslanci pred konaním obecného zastupiteľstva
nezaslali pripomienky k správe hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly. Kontrolórka na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v stručnosti oboznámila poslancov s obsahom svojej
správy. Úmyslom kontrolórky bolo zaktualizovať všeobecné záväzné nariadenia, aby obec
mala všetky VZN, ktoré zo zákona má mať prijaté. V správe uvádza VZN, ktoré je potrebné
zrušiť z dôvodu, že sa stali neplatnými. Sú v nej uvedené aj VZN, ktoré je potrebné
aktualizovať a tie VZN, ktoré je potrebné urobiť ako nové – doteraz obec takéto VZN
neprijala.
Podrobný zoznam jednotlivých kategórií VZN je uvedený v správe.
P. Janotka – sa informoval na pojem nočný kľud, a v prípade VZN o názve ulíc, prečo nie je
v zákone určené prechodné obdobie. Pojem nočný kľud sa nenachádza v žiadnom právnom
predpise.
Poslanci schválili správu hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 48 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
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Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 - 10 (Prijatie Všeobecne záväzných nariadení č. 2/2018 – 5/2018, ktorým sa zrušujú
VZN 1/93, 5/96, 6/96, 1/2015)
Dôvodom na prijatie VZN č. 2/2018 – 5/2018 bol výsledok kontroly hlavnej kontrolórky.
Materiál bol súčasťou materiálu odoslaného poslancom pred konaním zastupiteľstva. P.
starostka oboznámila poslancov v krátkosti s VZN, ktoré sa rušia.
Poslanci nemali pripomienky a zrušenie VZN schválili.
Prijaté 3/5 väčšina prítomných poslancov
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11 (Ponuka na predkupné právo)
K tomu bodu programu uvedeného v pozvánke mal pripomienky p. poslanec Švec, ktorý
žiadal, aby bol v pozvánke uvedený adresnejšie. V súvislosti s GDPR nie je možné uvádzať
mená. Pán P. Š. vyzval obec na uplatnenie predkupného práva, ktoré bolo zakomponované
v zmluve k predmetnému pozemku, v súvislosti s plánovaným predajom pozemku.
P. Trepáč – sa informoval, či v zmluve nebolo špecifikované, že odkúpenie v rámci
predkupného práva by bolo za cenu, za ktorú obec pozemok v minulosti predala.
p. Janotka – podľa informácií získaných z internetu informoval, že aj keď v zmluve nie je
uvedené, že sa bude zohľadňovať cena za ktorú obec predala, tak sa to tak berie.
Odpovedala kontrolórka – nie je to možné.
p. starostka oboznámila poslancov s navrhovanou cenou – ktorá sa jej vzhľadom na druh
a možné využitie pozemku zdá veľmi vysoká.
p. kontrolórka navrhla, aby poslanci navrhli odkúpenie pozemku za nižšiu cenu a odporúčala
starostke obce ešte rokovať o znížení ceny pozemku.
Poslanci skonštatovali, že vzhľadom na polohu a charakter pozemkov je cena pre obec
neprijateľná. Odporúčali starostke rokovať o znížení ceny.
Uznesenie 49
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ďalší materiál týkajúci sa predkupného práva sa týkal nehnuteľností, ktoré majú byť
predmetom darovania a na ktorých je ako ťarcha uvedené predkupné právo v prospech obce
Vavrišovo. Poslanci po diskusii jednomyseľne schválili ponechanie predkupného práva
v prospech obce Vavrišovo na nehnuteľnostiach uvedených na LV č. 971.
Uznesenie č. 50 /2018
Počet poslancov: 5
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Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prijaté jednomyseľne
K bodu 12 (Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií)
P. starostka informovala o pláne rekonštrukcie miestnych komunikácií. Cena realizácie diela
z procesu verejného obstarávania je 17 546,46 EUR. Nakoľko je suma vyššia, navrhuje
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu.
p. Janotka – poznamenal, či na novej ulici by nebolo lepšie najskôr robiť lokálnu opravu
kanalizácie a až následne rekonštrukciu cesty?
p. Trepáč – o problémoch v kanalizácii sa vie už z obdobia bývalého starostu a cesta je takmer
neprejazdná, resp. prejazdná za veľmi sťažených podmienok.
p. Švec – konštatoval, čo sa týka problému v kanalizácii v uvedenom úseku cesty,
potrebujeme výklad kamerového systému z kanalizácie, aby sme vedeli v akom rozsahu je
možné opravu urobiť.
Poslanci súhlasia s rekonštrukciou miestnych komunikácií a rozšírením opravy kanalizácie
zároveň s cestou. Schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a na spoluúčasť projektu Hrubého predčistenia ČOV.
Uznesenie č. 51 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 13 (Rozpočtové opatrenia 3 – 5/2018)
Poslancom boli v materiáloch k zastupiteľstvu zaslané aj rozpočtové opatrenia č. 3 – 5/2018.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 bolo vykonané starostkou obce – poslanci zobrali na
vedomie. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 sa týkalo pridelených dotácií – poslanci zobrali na
vedomie. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018, ktorým sa zvyšovali príjmy a výdavky rozpočtu
obce. Poslanci rozpočtové opatrenia bez pripomienok schválili.
Uznesenie č. 52 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 14 (Určenie počtu poslancov a úväzku starostu pre voľby do orgánov samosprávy)
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami má súčasné obecné zastupiteľstvo
povinnosť rozhodnúť o volebnom obvode, počte poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku
starostu. Po krátkej diskusii o počte poslancov a úväzku starostu bol schválený jeden volebný
obvod, sedem poslancov obecného zastupiteľstva a plný úväzok starostu na volebné obdobie
2018-2022.
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Uznesenie č. 53 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 15 (Schválenie ceny za služby denného stacionára)
Žiadosť o úhradu za služby denného stacionára bola obci doručená vo februári 2018.
Z dôvodu neúplných informácií obec požiadala o ich doplnenie od Spišskej katolíckej charity.
Poslanci schváli poskytovateľovi služby denného stacionára úhradu nákladov vo výške 80,EUR mesačne za obdobie 01.07.2018 – 31.12.2018.
Uznesenie č. 54 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 16 (Pridelenie bytu v PD Vavrišan)
Z dôvodu výpovede z nájmu z bytu v PD Vavrišan zo strany obce z dôvodu neplatenia
nájomného bol poslancom zaslaný materiál s informáciami o žiadateľoch na pridelenie
obecného nájomného bytu. P. starostka informovala o jednotlivých žiadostiach o pridelenie
bytu. Poslanci po diskusii pridelili byt pani Debnárovej na obdobie 3 rokov.
Uznesenie č. 55/2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 17 (Návrh dodatku k Zmluve o nájme - Porubän)
Spoločnosť Porubän poľnohospodár s.r.o. požiadala o zmenu výmery pozemku, ktorý je
predmetom nájmu a dala výpoveď z aktuálnej nájomnej zmluvy. Pri zmene výmery pozemku
cena za m² ostáva nezmenená. Poslanci schválili zmluvné podmienky nájomnej zmluvy podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 56/2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 18 (Interpelácie poslancov, rôzne)
p. starostka informovala poslancov o nasledovnom:
a. od správy ciest ŽSK bolo obci doručené upozornenie, že v ochrannom pásme cesty
nesmú byť umiestňované prekážky. V podmienkach obce Vavrišovo sú to konkrétne
kamene umiestnené občanmi obce v blízkosti telesa cesty. Navrhla poslať kópiu
nariadenia adresne občanom, ktorý pred svojimi domami vytvárajú prekážky
v ochrannom pásme cesty, aby boli informovaní o dôsledkoch prípadnej nehody. Poslanci
podporili návrh starostky.
Uznesenie č. 57 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zdržali sa: 0
b) od obce Jakubovany bola doručená žiadosť o povolenie športovo – motoristickej akcie.
Starostka oboznámila prítomných poslancov so znením žiadosti. P. kontrolórka
upozornila, že obec má kompetenciu vydať rozhodnutie o zvláštnom užívaní ciest, nemá
kompetenciu na povolenie akcie, k predmetnej žiadosti sa obec vyjadruje len v zmysle
ochrany majetku vo vlastníctve obce a bezpečnosti občanov. Obec žiada dôsledne
dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy súvisiace s predmetnou akciou a dôsledne
zabezpečiť ochranu majetku vo vlastníctve obce a občanov obce.
Odporúčala v odpovedi na žiadosť obci Jakubovany uviesť aj tieto skutočnosti.
Uznesenie č. 58 /2018
Počet poslancov: 5
Počet hlasujúcich poslancov: 5
Za: 5 - Ing. Michal Schléger, Ján Janotka, Mgr. Vladimír Švec, Tibor Trepáč, Ján Krajčírik
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zdržali sa: 0
c) poďakovala za nový stolnotenisový stôl pre obec Vavrišovo p. Rajniakovi
d) oznámila, že deň detí sa bude konať v sobotu 2.6.2018.
e) v PD Vavrišan – v spolupráci s p. Vyskokom (Stavoindustria) bude v júni realizovaný náter
dreva na balkónoch a následne bude realizované prekrytie balkónov. Pri ohliadke budovy
upozornila aj na obnažený drôt bleskozvodu v asfaltovej časti komunikácie
p. Janotka – myslí si, že hromozvod nie je záležitosť Stavoindustrie.
p. Schléger – upozorniť mliekárne na prejazd nákladných automobilov mostíkom,
mostík nemá potrebnú šírku na takýto druh dopravy
f) požiadala o spoluprácu pri osadení obrubníkov, lavičiek a dopravných značiek v obci, pri
HZ, pred urbárnym domom
p. Janotka
– požiadal, že ak by sa riešilo parkovisko pri cintoríne, tak riešiť aj s prechodom pre chodcov
pri s. č. 265
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upozornil na nastávajúcu letnú turistickú sezónu a mrzia ho tabule s označením cyklotrás,
sú vyblednuté, polámané a to nevrhá dobré svetlo na obec aj keď to nie je majetok obce.

p. Trepáč
- dostali informáciu, že VPS Liptovský Mikuláš robili zvoz plastov z obcí Vavrišovo,
Hybe a Kráľova Lehota. Uvedené obce boli oboznámené so skutočnosťou o značnom
znečistení plastov zmesovým komunálnym odpadom a vyzvané na nápravu.
p. Krajčírik
- informoval, sa na opravy cesty po plynároch. Rozkopávky sťažujú život miestnym
obyvateľom. Odpovedala p. starostka, požiadala o trpezlivosť, plynári majú v rozhodnutí
zakotvené úpravy do pôvodného stavu. Vzhľadom k tomu, že ešte s výkopmi neskončili,
všetko budú upravovať naraz.
- upozornil na zvýšený počet nákladných áut parkujúcich pri ceste k urbárnemu domu,
ktoré vytvárajú prekážky vo viditeľnosti pri vychádzaní na komunikáciu.
- vyjadril sa aj k správe o výsledku separovania plastov od VPS LM – je to problém,
s ktorým sa budeme musieť popasovať.
p. starostka
– informovala prítomných o návrhu p. Šveca vypovedať zmluvu so spoločnosťou VPS
LM na odvoz separovaného zberu. Zároveň uviedla, že v blízkosti obce Vavrišovo nie
je firma, ktorá by mohla nahradiť Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v
separovanom zbere. Nemajú voľné kapacity.
– informovala aj o hodnotení zo spoločnosti Envipak – sme na 166-tom mieste v rebríčku
miest, v rámci separácie
Zasadnutie ukončené o 20:00 hod.
Vo Vavrišove 30.05.2018
Zapísala: Bc. Gabriela Pelcerová
Ľubica Chlebová
starostka
Overovatelia:
..........................................
.............................................

8

