OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22.02.2019

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Adam Čiernik
Bc.Alena Hvolková

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef Sklarčík, Peter
Trabalka

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril starosta obce Peter Kružel, ktorý
všetkých prítomných privítal a uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Schôdza sa riadila programom:
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2018
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
6. Schválenie uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy na prevod bytu č.4 v bytovom dome
č.491 od spoločnosti CANSTAV s.r.o. so sídlom Námestovo
7. Žiadosť Natálie Kasanovej , Vavrečka č.290 o prenájom bytu
8. Oznámenie firmy URBAN BET o otvorení prevádzky –herňa LAS VEGAS
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Overovateľmi
zápisnice boli určení poslanci: Adam Čiernik, Bc.Alena Hvoľková. Písaním zápisnice bola
poverená Mária Pavláková, zároveň prečítala plnenie uznesenia č.1/2018.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Poslanci hlasovali:9/0/0
4. Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2018
Záverečný účet obce Vavrečka prečítala a podrobne vysvetlila ekonómka obce Mária
Pavláková. Poslanci nemali pripomienky, Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
Vavrečka za rok 2018 schválili bez výhrad. Je prílohou zápisnice. Rozpočtové hospodárenie
schvaľuje vo výške 31 667,61 € na tvorbu rezervného fondu.
Hospodárenie školy predložila ekonómka školy Iveta Gloneková.
Kontrolór obce Ing. Vladimír Brindžák predložil poslancom správu k záverečnému účtu
a k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2018. Poslanci správu vzali na vedomie.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
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5.Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce sa ponižujú o sumu 111 672,00€ , rozpočet celkom je navrhnutý ako
vyrovnaný vo výške 1 121 715,00€. V bežných príjmoch navyšujeme výnos dane z príjmov,
upravujeme dotácie podľa rozpočtu- CD, prenesené kompetencie. V kapitálových príjmoch
ponižujeme transfer na stavbu „Zvýšenie kapacity MŠ „. V bežných výdavkoch upravujeme
kapitoly sociálne služby a školstvo. Výdavkové finančné operácie ponižujeme o splátku
úveru, ktorá bola zaplatená ešte v roku 2018.
Ekonómka ZŠ s MŠ predložila poslancom úpravu rozpočtu medzi položkami pre prenesené
kompetencie .
Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali:9/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
6.Schválenie uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy na prevod bytu č.4 v bytovom dome
č.491 od spoločnosti CANSTAV s.r.o. so sídlom Námestovo
Starosta informoval poslancov, že k podpísaniu kúpnej zmluvy na prevod bytu č.4 v bytovom
dome č.491 od spoločnosti CANSTAV je potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom
v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy v ktorej bude ako
predávajúci vystupovať spoločnosť CANSTAV, s.r.o., so sídlom 029 01 Námestovo,
Námestie A. Bernoláka 375/1, IČO:46 794 662
a kupujúci Obec Vavrečka, ktorej
predmetom je prevod :
a) vlastníckeho práva k bytu č. 4 v podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k. ú. Vavrečka,
v obci Vavrečka, v okrese Námestovo vo vchode č.1 na prvom poschodí bytového domu
súpisné číslo 491, postaveného na pozemku zobrazenom ako parcela registra "C" parc. č.
191/9, ktorý byt je zapísaný na LV 2370, k.ú. Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.
Námestovo v podiele 1/1-ina,
Predmetný byt pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva bytu.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa a kúpeľňa. Celková podlahová plocha bytu vrátane
príslušenstva bytu je 27,80 m2.
b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 491, k.ú. Vavrečka prislúchajúci
k bytu č. 4, zapísaného na LV č.2370 k.ú.Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.Námestovo
v podiele 2780/136245-in,
c) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na pozemku parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape CKN parc.č.191/9-zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 398 m2 zapísaného na LV 2450 k.ú. Vavrečka, pod B1-CANSTAV,
s.r.o. Námestovo v podiele 32039/136245-in, avšak predmetom prevodu je len podiel
2780/136245-in,
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pričom kúpna cena vyššie špecifikovaného bytu č.4 s príslušenstvom podrobne
popísaným vyššie je dohodnutá v sume 1,00 € (slovom jedno Euro).

Poslanci hlasovali:9/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
7.Žiadosť Natálie Kasanovej , Vavrečka č.290 o prenájom bytu
Starosta prečítal žiadosť Natálie Kasanovej o prenájom bytu v školskej družine byt č.205/3.
Následne požiadala o uvedený byt taktiež aj Janka Jančigová, Vavrečka č. 168. OZ v tejto veci
nerozhodlo, nakoľko sa bude hľadať uspokojivé riešenie.
8.Oznámenie firmy URBAN BET o otvorení prevádzky –herňa LAS VEGAS
Starosta informoval poslancov, že v budove č.487 sa bude otvárať nová prevádzka-herňa Las
Vegas – otváracie hodiny od pondelka do nedele v čase od 10.00 do 03.00 hod. Poslanci
nesúhlasili s takto otvorenými hodinami v uvedenej prevádzke. Po diskusii rozhodli
nasledovne a to Pondelok-piatok od 10.00 do 22.00 hod., sobota-nedeľa od 10:00 do 24:00hod.
Starosta zároveň informoval, že firma MGS GAME, s.r.o. podala žiadosť o vydanie
stanoviska na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom terminálov pre videohry na
rok 2019 v uvedenej prevádzke. Žiadosť firmy MGS GAME, s.r.o.bola doručená po
zverejnení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a následné zaradenie do programu
OZ neodsúhlasilo. Žiadosťou sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom
zasadnutí.
Poslanci hlasovali za schválenie otváracích hodín: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc.
Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka ,
Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
9. Rôzne
Starosta informoval:
- Firma OravaSk s.r.o., Vavrečka č. 93 požiadala o prenájom pozemku parc.č. 649/1
o výmere 12 m2. Na uvedenom pozemku chce umiestniť technologický domček pre užívanie
technologického zariadenia slúžiaceho na prenos dátových služieb pre verejný záujem. Výška
ročného nájmu je 300€.
Poslanci hlasovali za schválenie otváracích hodín: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc.
Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka ,
Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
- Starosta navrhol poslankyňu .Bc.Alenu Hvoľkovú poverením zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
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Starosta navrhol nasledovné komisie:
1/ Komisia verejného záujmu
a/ Za predsedu komisie verejného záujmu
Bc.Alena Hvoľková
b/ za členov komisie verejného záujmu
poslancov: Adam Čiernik, Ing.Jozef Sklárčik, Ing.Karol Pjentek, Marián Kasan
2/ Komisia finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
a/ Za predsedu komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
Ing.Mária Bucová
b/ Za členov komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálna
poslancov: Bc.Alena Hvoľlková, Ing.Jozef Sklárčik,,Marián Kasan, Peter Trabalka,
Ing.Miroslav Rentka, František Pepucha
Komisia výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
a/ Za predsedu komisie výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
Ing.Miroslav Rentka
b/ Za členov výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
poslancov :Adam Čiernik, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol Pjentek, Peter Trabalka,
František Pepucha
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
- informoval, že menoval za zástupcu starostu Ing. Jozefa Sklárčika
- informoval o pláne činnosti :
Cestná priepusť pri rodinnom dome č.290 Miroslava Bandíka
Materská škola – oporný múr, komunikácie popri novej MŠ do zadnej časti ku plotu
Budeme pokračovať vo výstavbe dažďovej kanalizácie v lokalite Starý Mlyn
- starosta informoval o rozpočte na realizáciu parkoviska pred obecným úradom, avšak sa
dohodlo, že sa opätovne prehodnotí výkaz výmer/bude asfalt alebo zámková dlažba/
- informoval o nákladnej zimnej údržbe počas mesiaca január, kedy bola vyhlásená
mimoriadna situácia od 15.1. – 21.1.2019
- starosta predniesol požiadavku Bystríka Brčáka s požiadavkou výstavby rodinného domu
v priestore pod hnojiskom , kde obec nemá vypracovaný územný plán. OZ sa jednohlasne
zhodlo v tom, že nemôžeme porušiť zákon o územnom plánovaní a spoločne budeme hľadať
iné riešenie, aby sme boli nápomocní tejto požiadavke
Starosta informoval poslancov o výzve z úradu vlády na podporu športu s tým, že sme zaslali
žiadosť na vybudovanie nového detského ihriska v priestoroch starej materskej škôlky a druhá
žiadosť je na vybudovanie mantinelov na ihrisko v areáli základnej školy
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Starosta prečítal žiadosť Armwreslingového klubu Vavrečka /Peter Kasan/o dotáciu na
podporu činnosti športového klubu vo výške 2500€. Poslanci sa žiadosťou zaoberali s tým, že
bola navrhnutá dotácia vo výške 2000€ a 1500€.
Poslanci hlasovali za schválenie 2000€ : Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Peter Trabalka
Poslanci hlasovali za schválenie 1500€ : Ing. Mária Bucová, Ing. Jozef Sklarčík,
Starosta informoval poslancov k iniciatíve „ Memorandum prorodinnej samosprávy“, kde
prečítal text. Memorandum je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
Riaditeľka školy Mgr. Dana Serdelová predložila žiadosť o schválenie požiadaviek školy a to:
- zabezpečiť bezpečnosť žiakov, zákazom vstupu motorových vozidiel do areálu školy
s výnimkou RZP v čase od 7:00 do 16:10 hod. počas vyučovacích hodín
- požiadavka, aby OZ schválilo bezplatný prenájom posilňovne pre občanov Vavrečky
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing.Miroslav Rentka , Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka
10. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ a/ Záverečný účet obce Vavrečka 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 31 667,61 €
3/ Rozpočtové hospodárenie č.1/2019
4/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy v ktorej bude ako
predávajúci vystupovať spoločnosť CANSTAV, s.r.o., so sídlom 029 01 Námestovo,
Námestie A. Bernoláka 375/1, IČO:46 794 662
a kupujúci Obec Vavrečka, ktorej
predmetom je prevod :
a) vlastníckeho práva k bytu č. 4 v podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k. ú. Vavrečka,
v obci Vavrečka, v okrese Námestovo vo vchode č.1 na prvom poschodí bytového domu
súpisné číslo 491, postaveného na pozemku zobrazenom ako parcela registra "C" parc. č.
191/9, ktorý byt je zapísaný na LV 2370, k.ú. Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.
Námestovo v podiele 1/1-ina,
Predmetný byt pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva bytu.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa a kúpeľňa. Celková podlahová plocha bytu vrátane
príslušenstva bytu je 27,80 m2.
b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 491, k.ú. Vavrečka prislúchajúci
k bytu č. 4, zapísaného na LV č.2370 k.ú.Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.Námestovo
v podiele 2780/136245-in,
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c) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na pozemku parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape CKN parc.č.191/9-zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 398 m2 zapísaného na LV 2450 k.ú. Vavrečka, pod B1-CANSTAV,
s.r.o. Námestovo v podiele 32039/136245-in, avšak predmetom prevodu je len podiel
2780/136245-in, pričom kúpna cena vyššie špecifikovaného bytu č.4 s príslušenstvom
podrobne popísaným vyššie je dohodnutá v sume 1,00 € (slovom jedno Euro).
5/ Firme URBAN BET s.r.o. , Dolný Kubín otváracie hodiny pre prevádzku v budove č.487:
Pondelok-Piatok 10:00 – 22:00 hod.
Sobota-Nedeľa 10:00 – 24:00 hod.
6/ Poslankyňu .Bc.Alenu Hvoľkovú poverením zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Zriaďuje :Komisia verejného záujmu
Volí / Za predsedu komisie verejného záujmu
Bc.Alena Hvoľková
b/ za členov komisie verejného záujmu
poslancov: Adam Čiernik, Ing.Jozef Sklárčik, Ing.Karol Pjentek, Marián Kasan

Zriaďuje :Komisia finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
Volí a/ Za predsedu komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
Ing.Mária Bucová
b/ Za členov komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálna
poslancov: Bc.Alena Hvoľlková, Ing.Jozef Sklárčik,,Marián Kasan, Peter Trabalka,
Ing.Miroslav Rentka, František Pepucha
Zriaďuje :Komisia výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
Volí a/ Za predsedu výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
Ing.Miroslav Rentka, František Pepucha
b/ Za členov výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
poslancov :Adam Čiernik, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol Pjentek, Peter Trabalka
8/ Prenájom pozemku časti pozemku parc.č. E KN 189/1 o výmere 12m2 vo výške 300€ za
rok pre firmu Orava Sk s.r.o. Vavrečka č. 93 za účelom umiestnenia technologického
domčeka
9/ Dotáciu na podporu činnosti Armwreslingového klubu Vavrečka vo výške 2000€.
10/ „ Memorandum prorodinnej samosprávy“
11/ Zákaz vstupu motorových vozidiel do areálu školy s výnimkou RZP v čase od 7:00 do
16:10 hod. počas vyučovacích hodín
12/ Bezplatný prenájom posilňovne základnej školy pre občanov Vavrečky
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B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Informáciu starostu o menovaní za zástupcu starostu Ing.Jozefa Sklárčika
C . Neschvaľuje:
zaradenie žiadosti firmy MGS GAME, s.r.o.Trnava o vydanie stanoviska na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom terminálov na rok 2019 do programu
OZ
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Adam Čiernik
Bc.Alena Hvoľková
Zapisovateľ :

Mária Pavláková

8

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 22.02.2019
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ a/ Záverečný účet obce Vavrečka 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 31 667,61 €
3/ Rozpočtové hospodárenie č.1/2019
4/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy v ktorej bude ako
predávajúci vystupovať spoločnosť CANSTAV, s.r.o., so sídlom 029 01 Námestovo,
Námestie A. Bernoláka 375/1, IČO:46 794 662
a kupujúci Obec Vavrečka, ktorej
predmetom je prevod :
a) vlastníckeho práva k bytu č. 4 v podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k. ú. Vavrečka,
v obci Vavrečka, v okrese Námestovo vo vchode č.1 na prvom poschodí bytového domu
súpisné číslo 491, postaveného na pozemku zobrazenom ako parcela registra "C" parc. č.
191/9, ktorý byt je zapísaný na LV 2370, k.ú. Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.
Námestovo v podiele 1/1-ina,
Predmetný byt pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva bytu.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa a kúpeľňa. Celková podlahová plocha bytu vrátane
príslušenstva bytu je 27,80 m2.
b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 491, k.ú. Vavrečka prislúchajúci
k bytu č. 4, zapísaného na LV č.2370 k.ú.Vavrečka pod B1-CANSTAV, s.r.o.Námestovo
v podiele 2780/136245-in,
c) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2780/136245-in na pozemku parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape CKN parc.č.191/9-zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 398 m2 zapísaného na LV 2450 k.ú. Vavrečka, pod B1-CANSTAV,
s.r.o. Námestovo v podiele 32039/136245-in, avšak predmetom prevodu je len podiel
2780/136245-in, pričom kúpna cena vyššie špecifikovaného bytu č.4 s príslušenstvom
podrobne popísaným vyššie je dohodnutá v sume 1,00 € (slovom jedno Euro).
5/ Firme URBAN BET s.r.o. , Dolný Kubín otváracie hodiny pre prevádzku v budove č.487:
Pondelok-Piatok 10:00 – 22:00 hod.
Sobota-Nedeľa 10:00 – 24:00 hod.
6/ Poslankyňu .Bc.Alenu Hvoľkovú poverením zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
7/

Zriaďuje :Komisia verejného záujmu
Volí / Za predsedu komisie verejného záujmu
Bc.Alena Hvoľková
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b/ za členov komisie verejného záujmu
poslancov: Adam Čiernik, Ing.Jozef Sklárčik, Ing.Karol Pjentek, Marián Kasan
Zriaďuje :Komisia finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
Volí a/ Za predsedu komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálnych vecí
Ing.Mária Bucová
b/ Za členov komisie finančná, pre kultúru, športu a mládeže, sociálna
poslancov: Bc.Alena Hvoľlková, Ing.Jozef Sklárčik,,Marián Kasan, Peter Trabalka,
Ing.Miroslav Rentka, František Pepucha
Zriaďuje :Komisia výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
Volí a/ Za predsedu výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
Ing.Miroslav Rentka , František Pepucha
b/ Za členov výstavby, územného plánovania, verejného poriadku
poslancov :Adam Čiernik, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol Pjentek, Peter Trabalka
8/ Prenájom pozemku časti pozemku parc.č. C KN 649/1 o výmere 12m2 vo výške 300€ za
rok pre firmu Orava Sk s.r.o. Vavrečka č. 93 za účelom umiestnenia technologického
domčeka
9/ Dotáciu na podporu činnosti Armwreslingového klubu Vavrečka vo výške 2000€.
10/ „ Memorandum prorodinnej samosprávy“
11/ Zákaz vstupu motorových vozidiel do areálu školy s výnimkou RZP v čase od 7:00 do
16:10 hod. počas vyučovacích hodín
12/ Bezplatný prenájom posilňovne základnej školy pre občanov Vavrečky
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Informáciu starostu o menovaní za zástupcu starostu Ing.Jozefa Sklárčika
C . Neschvaľuje:
zaradenie žiadosti firmy MGS GAME, s.r.o.Trnava o vydanie stanoviska na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom terminálov na rok 2019 do programu
OZ.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Adam Čiernik
Bc.Alena Hvoľková
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Zapisovateľ :

Mária Pavláková
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