Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2016
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 31 846,65 €
4/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.409/9 orná pôda o výmere
548m2 a C-KN č.409/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208m2 evidované na LV
č.601 Vavrečka pre Antona Kurtulíka a manž. Ľubicu rod.Maťugovú, Vavrečka č.326
5/ Prevod pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 499, parcela C KN č. 470/2 o výmere
42 m2, zastavané plochy a nádvoria vo výške 5,00€/m2 kupujúcej Božene Rentkovej,
rod. Hrkľovej, Vavrečka č.247, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné osobitného zreteľa
podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
6/ Prevod pozemku zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela E KN č. 691/176
o výmere 439 m2, záhrady a to len tú jej časť , ktorá na základe GP č. GP č. 41962249164/2015 dňa 13.10.2015 vyhotoveného Ing.Jozefom Revajom , Hviezdoslavova 45, 029 01
Námestovo zodpovedá novovytvorenej parcele C KN č. 272/14 o výmere 73 m2, záhrady
.Cena za pozemok je stanovená podľa znaleckého posudku č.151/2015, vypracovaného Ing.
Jánom Žochňákom vo výške 257,00€. Poslanci súhlasili so zverejnením zámeru odpredať
pozemok pre Tomáša Mikolajčíka a manž. Renáty , Slnečná 162/17, Námestovo
z dôvodu hodné osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb.
7/ Dodatok č.1/2016 k VZN č.5/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
8/ Finančný príspevok vo výške 400,00€ Jednote dôchodcov Slovenska vo Vavrečke
9/ Navýšenie finančného príspevku o výšku 3 000,00€ pre TJ Slovan Magura Vavrečka na
úpravu hracej plochy
10/Text kroniky za roky 2011-2012
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2015.
3. Správu kontrolóra obce Vavrečka za rok 2015
4. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2015
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Ing.Mária Bucová , Albín Kasan
Zapisovateľ :

Mária Pavláková

