OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2020

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
Ing.Jozef Sklarčík

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, 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
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
5.Zmluva o výpožičke
6. Uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel. Privítal prítomných
poslancov.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ. Poslanci hlasovali:8/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Marián Kasan, Ing. Jozef Sklarčík. Písaním
zápisnice bola poverená Mária Pavláková.
4. Schválenie uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Starosta informoval poslancov, že na základe našej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve pre investičnú akciu k zámeru vybudovania chodníka pre chodcov okolo hlavnej
cesty na pozemok parcela E-KN č.8110/8 ostatná plocha o výmere 4703m2 o predpokladanej
výmere cca 550 m2 nám Žilinský samosprávny kraj schvaľuje predaj tohto majetku za kúpnu
cenu 1,00€ v rámci stavby: „ Vavrečka, chodník na štátnej ceste II/520“. Na základe
uvedeného poslanci súhlasili, aby obec Vavrečka uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve so Žilinským samosprávnym krajom za účelom kúpy pozemku parcela E-KN
č.8110/8 ostatná plocha o výmere cca 550m2 za 1,00€ na uvedenú investičnú akciu len ako

chodník pre chodcov, ktorý je potrebný z hľadiska bezpečného prístupu chodcov a cyklistov
v obci.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
5.Zmluva o výpožičke
Starosta predložil zmluvu o výpožičke kanalizačného potrubia s firmou Accentis Námestovo,
s.r.o. Poslanci odložili prejednanie uvedenej zmluvy na budúce zasadnutie OZ.
6. Rôzne
Starosta informoval
- budeme realizovať oplotenie areálu základnej školy okolo radovej zástavby
-požiadal stavebnú komisiu o stretnutie, nakoľko pri prívalových dažďoch je problém
s povrchovou vodou a je potrebné situáciu riešiť, pretože vytápa celú obytnú štvrť od
p.Bugana po p.Štorcela
Interpelácie poslancov
Ing.Miroslav Rentka – navrhol prijať VZN o umiestnení reklamných pútačov v katastri obce
Ing.Mária Bucová-navrhla zrealizovať kultúrnu akciu „Katarínske trhy „ spojenú
s veselicou na amfiteátri. Poslanci súhlasili a po diskusii sa dohodli predbežne na deň
21.11.2020.
Poslanci požiadali starostu, aby vstúpil do jednania s vlastníkom pozemku C-KN č.191/12
ohľadom odkúpenia pozemku pre obec Vavrečka.
7.Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2020
A/ Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva
2/ Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom : Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M.Rázusa 104,za účelom predaja parc. KN - E č. 8110/8 ostatná plocha
o výmere 4703 m2 o predpokladanej výmere cca 550 m2, na LV č. 1504 v kat. území
Vavrečka, obec Vavrečka, okres Námestovo pre žiadateľa – budúceho kupujúceho Obec
Vavrečka, Obecný úrad Vavrečka č.203, 029 01 Vavrečka, IČO:00 314 951 za kúpnu cenu
1,00 € za účelom vybudovania chodníka pre chodcov v obci Vavrečka v rámci stavby:
„ Vavrečka, chodník na štátnej ceste II/520“.
B/ Ukladá:
Starostovi vstúpiť do jednania s vlastníkom pozemku C-KN č. 191/12 ohľadom jeho
odkúpenia pre Obec Vavrečka.

C/ Berie na vedomie:
Informácie poskytnuté v bode rôzne
8. Záver
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
Ing.Jozef Sklarčík

Zapisovateľ : Mária Pavláková

