Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2018
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 984,09 €
2/ Zrušenie predkupného práva na pozemky, parcela C-KN č.513/5 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 544 m2, C-KN č.513/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145m2
a parcela C-KN č.513/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 42 m2 evidované na LV
č.630 Vavrečka pre MUDr. Miloslava Plevu a manž. Martu rod.Tvrdákovú, Vavrečka
č.383
3/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 272/18 o výmere 37 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.691/176 pre Jána Grebáča, Vavrečka č. 169, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb v cene 5,00€/m2
4/ Zverejniť zámer na odpredať pozemok zapísaný v k.ú. Vavrečka na LV č. 1210, parcela
C KN č. 84/2 o výmere 77 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z parcely E KN
č.189/1 pre Jozefa Jančigu, Vavrečka č. 89, 029 01 Námestovo z dôvodu hodné
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb podľa znaleckého
posudku č.101/2017 vyhotoveného Ing. Magdalénou Hutirovou, Komenského 501/28,
Námestovo za cenu 620,00€
5/ Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
6/ Zrušenie obecného podniku s obchodným menom MAGURKA – Obecný podnik, so
sídlom Vavrečka, IČO: 00 633 101, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Pšn, vložka číslo: 10127/L, bez právneho nástupcu a jeho výmaz
z Obchodného registra Slovenskej republiky, pričom práva a záväzky zrušeného obecného
podniku prechádzajú na Obec Vavrečka.
7/ začatie obstarávania územného plánu obce Vavrečka , zmeny a doplnky v rozsahu riešenia
rozšírenia plôch pre sklady a priemyselnú zónu
8/ podanie projektu s názvom „Zberný dvor Vavrečka „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov po ukončení verejného obstarávania.
9/ podanie projektu s názvom „ Postavme deťom ihrisko „ a schvaľuje spolufinancovanie
projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných
prostriedkov.
10/ prenájom priestorov v budove TJ pre Lukáša Turčeka Vavrečka č. 267
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Vavrečka za rok 2017.

3. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2017
11. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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