Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.06.2021
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočtové opatrenie č.2/2021 v zmysle ustanovenia § 14 odst.2 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bežné príjmy
1 200 247,00€
Vlastné príjmy ZŠ
30 000,00€
Kapitálové príjmy
5 000,00€
Príjmové finančné operácie
5 635,00€
Príjmy celkom
1 240 882,00€
Bežné výdavky
z toho výdavky obec
výdavky ZŠ
výdavky Lienka SMŠ
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

1 185 882,00€
516 672,00€
592 210,00€
77 000,00€
55 000,00€
0,00€
1 240 882,00€

3/ VZN č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vavrečka v znení VZN obce Vavrečka č. 2/2020
4/ Odpredaj novovytvorených pozemkov registra C-KN parc. č. 290/7 ako zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 42 m2, C-KN, parc. č. 290/3 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13
m2 a C-KN, parc. č. 646/4 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 k. ú. Vavrečka,
vytvorené Geometrickým plánom č. 17883369-028/2016, vyhotoveného Jozefom
Kupčulákom, Hattalova 341, 029 01 Námestovo, IČO: 17883369, odčlenením z pozemku
parcela registra E-KN, parc. č. 8105 ako ostatná plocha o výmere 7725m2, k. ú. Vavrečka, pre
kupujúceho: František Sklarčík, rod. Sklarčík, nar. 27.12.1966, trvale bytom Vavrečka č. 158,
029 01 Vavrečka, v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 144/2021
vypracovaným Ing. Jánom Kaderom, Plátennícka 879/11, 029 01 Námestovo, vo výške 440,EUR , a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok užívali už jeho rodičia
a je to predzáhradka a vstup do rodinného domu, ktorého je vlastníkom.
5/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený pozemok parcela registra C- KN č.92/7 ako
ostatná plocha o výmere 17 m2 v k.ú. Vavrečka vytvorená Geometrickým plánom č
č.74/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o.ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo IČO
36431281 odčlenením z pozemku parcela registra E-KN, parc. č. 8111/3 ako ostatná plocha o
výmere 270 m2, k. ú. Vavrečka, pre pre firmu VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304, IČO
31617930 podľa § 9a odst. 8 písm.e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka považuje:
- jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 304 (priemyselná budova), ktorá je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti

VAMEX s.r.o. a vzhľadom na umiestnenie pozemku a jeho prístupnosť sa ako najvhodnejšie
javí hospodárske využitie pozemku žiadateľom v spojení s hospodárskym využitím stavby s.
č. 304. Vzhľadom na dispozíciu pozemku a jeho umiestnenie nemá obec pre tento pozemok
účelné využitie.
6/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený pozemok parcela registra C- KN č. 92/9 ako
ostatná plocha o výmere 34 m2 v k.ú. Vavrečka vytvorená Geometrickým plánom
č.191/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o.ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO
36431281 odčlenením z pozemku parcela registra E-KN, parc. č. 8111/3 ako ostatná plocha o
výmere 270 m2, k. ú. Vavrečka, pre D&F Development s.r.o., Vavrečka č. 318, IČO
36397393 podľa § 9a odst. 8 písm.e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka považuje:
-jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 318 (priemyselná budova), ktorá je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti
D&F Development s.r.o. a vzhľadom na umiestnenie pozemku a jeho prístupnosť sa ako
najvhodnejšie javí hospodárske využitie pozemku žiadateľom v spojení s hospodárskym
využitím stavby s. č. 318. Vzhľadom na dispozíciu pozemku a jeho umiestnenie nemá obec
pre tento pozemok účelné využitie.
7/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený pozemok parcela registra C- KN č. 92/8 ako
ostatná plocha o výmere 38 m2 v k.ú. Vavrečka vytvorená Geometrickým plánom
č.191/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o.ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO
36431281 odčlenením z pozemku parcela registra E-KN, parc. č. 8111/3 ako ostatná plocha o
výmere 270 m2, k. ú. Vavrečka, pre Františka Pazúrika, Vavrečka č. 503 podľa § 9a odst. 8
písm.e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka považuje:
- jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 499 (priemyselná budova), ktorá je vo vlastníctve Františka Pazúrika,
vzhľadom na umiestnenie pozemku a jeho prístupnosť sa ako najvhodnejšie javí hospodárske
využitie pozemku žiadateľom v spojení s hospodárskym využitím stavby s. č. 499. Vzhľadom
na dispozíciu pozemku a jeho umiestnenie nemá obec pre tento pozemok účelné využitie.
8/ Zverejnenie zámeru na zámenu novovytvorených pozemkov parcely registra C- KN parc. č.
409/164 o výmere 283 m2, C KN parc. č. 409/162 o výmere 44 m2, k.ú. Vavrečka, vytvorené
GP č. 106/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o.ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO
36431281 odčlenením z pozemku parcela registra C-KN, parc. č. 409/59 ako záhrada
o výmere 1053 m2, ktorých vlastníkom je obec Vavrečka, za parcelu registra E- KN parc. č.
1619 orná pôda o výmere 905 m2 v k.ú. Vavrečka, ktorej vlastníkom je Jozef Kurtulík, bytom
Vavrečka č. 160 podľa § 9a odst. 8 písm.e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka považuje:
-zámena pozemku je v záujme obce, vzhľadom na to, že obec získa funkčne využiteľnú
nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, ktorá sa nachádza v bezprostrednom susedstve
plánovaného zberného dvora a umožní jeho rozšírenie.

9/ Finančný príspevok vo výške 300,- EUR pre Mareka Zanovita, Vavrečka č. 424 na náklady
spojené s hokejovou aktivitou.
B. Berie na vedomie:
1/ Informácie poskytnuté v bode rôzne
2/ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019
3/ Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
C/ Určuje
1/ Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Bc. Alena Hvoľková a Ing. Jozef
Sklarčík.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Bc. Alena Hvolková
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ : Mária Pavláková

