OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.08.2021

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
František Pepucha

Zapisovateľ : Mária Pavláková

Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha,
Ing. Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
Neprítomní poslanci OZ: Adam Čiernik, Ing. Miroslav Rentka
Ďalší prítomní: Mgr. Dana Serdelová – riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka
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 na zasadnutí OZ je prítomných 7 z 9 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
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. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2021
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Vavrečka za I. polrok 2021
6. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vavrečka na 2. polrok 2021
8. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3 po zverejnení zámeru
9. Žiadosť firmy Development s.r.o., Vavrečka č.318 o odkúpenie časti pozemku z parcely
č. E-KN 8111/3 po zverejnení zámeru
10. Žiadosť Františka Pazúrika, Vavrečka č.503 o odkúpenie časti pozemku z parcely č. EKN 8111/3 po zverejnení zámeru
11. Žiadosť Jozefa Kurtulíka, Vavrečka č.160 o zámenu pozemku po zverejnení zámeru
12. Žiadosť Marty Urbanovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
13. Rôzne
14.Uznesenia
15. Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal prítomných
poslancov a riaditeľku ZŠ s MŠ.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na rokovanie OZ.
Hlasovanie poslancov OZ z 9 prítomných poslancov:
za: 9 Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol
Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Marián Kasan a František Pepucha. Písaním
zápisnice bola určená Mária Pavláková.
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4. Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2021
Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2021 bol predložený poslancom pred
konaním OZ a uvedenú správu berú na vedomie. Rozbor je prílohou zápisnice.
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Vavrečka za I. polrok 2021
Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2021 bol predložený poslancom pred
konaním OZ a uvedenú správu berú na vedomie. Rozbor je prílohou zápisnice. Riaditeľka
školy Mgr. Dana Serdelová informovala poslancov, že na školský rok 2021/2022 do materskej
školy je prijatých 78 detí a základnej školy 80 detí. Informovala o správe
o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.
6. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce navyšujeme o 263 890,00€. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške vo
výške 1 504 772,00 €. V bežných príjmoch navyšujeme platby za komunálny odpad, tranfer
na životné prostredie, transfer z environmentálneho fondu. V kapitálových príjmoch
povyšujeme o transfer zo SFZ na Prístavbu šatní. Príjmové finančné operácie navyšujeme
o prostriedky z predchádzajúceho roka na SOBD a prevod z rezervného fondu. Bežné
výdavky povyšujeme v kapitole štatistické služby, nakladanie s odpadmi, rozvoj obce,
sociálne služby, ponižujeme v kapitole kultúrne služby a náboženské a iné služby.
V kapitálových výdavkoch ponižujeme rozpočtované výdavky na akcii Odvodňovací kanál
a povyšujeme výdavky na Opláštenie multifunkčného športového areálu , Chodník od č.d.
368-342 , Rekonštrukcia parkového chodníka, Prístavba šatní a Parkovisko pred OcÚ.
Rozpočet po úprave je nasledovný:
Bežné príjmy
Vlastné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

1 207 390,00€
30 000,00€
20 000,00€
247 382,00€
1 504 772,00€

Bežné výdavky
z toho výdavky obec
výdavky ZŠ
výdavky Lienka SMŠ
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

1 194 604,00€
525 394,00€
592 210,00€
77 000,00€
310 168,00€
0,00€
1 504 772,00€

Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Hlasovanie poslancov OZ zo 7 prítomných poslancov:
za: 7 - Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vavrečka na 2. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vavrečka na 2. polrok 2021
Bol predložený poslancom pred konaním OZ a uvedený plán berú na vedomie. Plán je
prílohou zápisnice.
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8. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3.
Starosta informoval, že zámer odpredať pozemok bol zverejnený - predaj novovytvorenej
parcely registra C KN č. 92/7 ostatná plocha o výmere 17 m2, vytvorená GP č.74/2021
vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281,
odčlenením z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka, pre kupujúceho: VAMEX
s.r.o. Vavrečka č. 304, , 029 01 Vavrečka, IČO 31617930 v celosti za kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom č. 191/2021 vypracovaným Ing. Jánom Kaderom, Plátenícka 879, 029 01
Námestovo, vo výške 8,81 EUR/ m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7 - Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
9. Žiadosť firmy D&F Development s.r.o., Vavrečka č.318 o odkúpenie časti pozemku
z parcely č. E-KN 8111/3
Starosta informoval, že zámer odpredať pozemok bol zverejnený – predaj novovytvorenej
parcely registra C- KN č. 92/9 ako ostatná plocha o výmere 34 m2, vytvorená GP č,191/2021
vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281,
odčlenením z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka pre kupujúceho: D&F
Development s.r.o. Vavrečka č. 318, , 029 01 Vavrečka, IČO 36397393 v celosti za kúpnu cenu
určenú znaleckým posudkom č. 192/2021 vypracovaným Ing. Jánom Kaderom, Plátenícka 879,
029 01 Námestovo, vo výške 8,81 EUR/ m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7- Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
10. Žiadosť Františka Pazúrika, Vavrečka č.503 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3
Starosta informoval, že zámer odpredať pozemok bol zverejnený - predaj novovytvorenej
parcely - C KN č. 92/9 ostatná plocha o výmere 38 m2, vytvorená GP č,191/2021 vyhotoveného
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Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, odčlenením
z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka pre kupujúceho. František Pazúrik ,
Vavrečka č. 503. v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 193/2021
vypracovaným Ing. Jánom Kaderom, Plátenícka 879, 029 01 Námestovo, vo výške 8,81 EUR/
m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7 -Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
11.Žiadosť Jozefa Kurtulíka, Vavrečka č.160 o zámenu pozemku
Starosta informoval, že zámer o zámenu pozemkov bol– novovytvorené parcely registra
C- KN č. 409/164 ako orná pôda o výmere 283 m2 a C-KN č. 409/162 ako orná pôda o výmere
44 m2 k.ú. Vavrečka vytvorené Geometrickým plánom č. 106/2021, vyhotoveného Brandys,
s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, odčlenením z pozemku
C-KN, parc. č. 409/59 ako orná pôda o výmere 486 m2, k. ú. Vavrečka, za pozemok parcela
registra E – KN č. 1619 ako orná pôda o výmere 905 m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7 - Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka
12. Žiadosť Marty Urbanovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Starosta prečítal žiadosť Marty Urbanovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov do 30.9.2024. Jedná sa o priestory v obecnom dome č.203, kde prevádzkuje predajňu
rozličného tovaru. Poslanci nemali pripomienky.
Hlasovanie poslancov OZ z 7 prítomných poslancov:
za: 7 -Ing. Mária Bucová , Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František Pepucha, Ing.
Karol Pjentek, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
13. Rôzne
Starosta informoval:
- poslancov o zámere doplniť dopravné značenie v obci / predložil projekt/ s čím poslanci
súhlasili
- informoval o výzve ARRIVA Liorbus, a.s. na zadanie pripomienok k zostaveniu
cestovného poriadku, ktoré vstúpia do platnosti od 12.12.2021. Starosta požiadal poslancov,
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pokiaľ majú informáciu na doplnenie od občanov, aby to predložili čím skôr, termín je do
15.9.2021
- pozemkové úpravy v lokalite Rakytiny sme začali. V uvedenej lokalite sa nachádza anódový
kábel, ktorý je potrebné premiestniť. Na základe vyjadrenia z SPP, uvedená prekládka káblu
je vyvolaná investícia, preto všetky náklady spojené s realizáciou prekládky kábla anódového
vedenia bude znášať obec. Poslanci uvedenú skutočnosť berú na vedomie.
- starosta sa poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili pri organizovaní „ Memoriál Jozefa
Košťála „ a taktiež sa poďakoval poslancom, ktorí vo svojom voľnom čase a zdarma pomohli
podľa možností pri stavbe šatní.
- Práce na rekonštrukcii parkového chodníka a chodníka pri rod. domoch od 368-342 sú
ukončené .
- Práce na akcii „ Prístavba šatní „ končia. Finančné prostriedky na základe zmluvy so SFZ vo
výške 15 000 EUR nám boli refundované.
- informoval poslancov, že sa zúčastnil jednania v Bratislave na Environmentálnom fonde
ohľadom dokladovania príloh k rozhodnutiu o poskytnutí dotácie na akciu „ Zberný dvor
Vavrečka „. Bolo nám zaslané rozhodnutie o poskytnutí dotácie na jeho výstavbu, avšak
v rámci dokladovania nedokážeme splniť podmienku výlučného vlastníctva k pozemku pod
výstavbu zberného dvora. Máme pozemok prenajatý od spoločenstva urbarialistov vo
Vavrečke , čím túto podmienku nespĺňame. Zarážajúce na tom je, že počas hodnotenia táto
podmienka / výlučné vlastníctvo / nebolo žiadané . Podľa slov zástupcu environmentálneho
fondu toto stanovisko obhajoval s tým, že zmena sa uskutočnila počas hodnotenia výzvy, čo
je pre mňa nepochopiteľné.
- informoval poslancov o schválení dotácie vo výške 5 000 EUR na „ Zhodnocovanie BRO
odpadu obce Vavrečka „ na nákup štiepkovača, veľkoobjemových kompostérov
a veľkoobjemových kontajnerov na kuchynský odpad.
- o zámere ísť do výzvy na zníženie energetických náročností verejných budov a to zateplenie
obecného úradu a školského klubu.
- ďalej informoval, že na základe informácií, ktoré má, sa pripravujú zmluvy na akciu „
Parkovisko pred obecným úradom „ a taktiež aj na „ Opláštenie športovej haly Vavrečka „
a v blízkej dobe sa budú distribuovať.
Starosta prečítal žiadosť Pavla Hvoľku NZP- TYP Vavrečka č. 69 o zmenu otváracích hodín
na prevádzke Krčma u Maťa. Obec má prijaté VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku na území
obce Vavrečka, kde sa definuje v § 5 dodržiavanie nočného kľudu v určených hodinách.
Poslanci s takto predloženým návrhom nesúhlasili, avšak pri akciách /svadba, rodinné oslavy/,
ktoré vyžadujú predĺženie hodín, treba požiadať o výnimku.
Starosta prečítal žiadosť Rudolfa Ďuranu o postavenie oblúkovej plachtovej haly na pozemku
C KN č. 521/6, ktorej vlastníkom je obec Vavrečka. Poslanci uvedenú žiadosť neschválili
s tým, že na budúce zasadnutie bude prizvaný na odprezentovanie tejto požiadavky s ohľadom
aj na iných užívateľov pozemkov.
Interpelácie poslancov:
Poslankyňa Ing. Mária Bucová:
- informovala, že v októbri sa uskutoční výsadba líp .
Poslanec Peter Trabalka:
- retardér podľa požiadavky je osadený, ale je potrebné osadiť obrubníky a dosypať zeminu.
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14. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2021
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočtové opatrenie č.3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 odst.2 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3/ Predaj novovytvorenej parcely registra C KN č. 92/7 ostatná plocha o výmere 17 m2,
vytvorená GP č.74/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
Námestovo, IČO: 36431281, odčlenením z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka,
pre kupujúceho: VAMEX s.r.o. Vavrečka č. 304, , 029 01 Vavrečka, IČO 31617930 v celosti
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 191/2021 vypracovaným Ing. Jánom Kaderom,
Plátenícka 879, 029 01 Námestovo, vo výške 8,81 EUR/ m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
4/ Predaj novovytvorenej parcely registra C- KN č. 92/9 ako ostatná plocha o výmere 34 m2,
vytvorená GP č,191/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
Námestovo, IČO: 36431281, odčlenením z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka
pre kupujúceho: D&F Development s.r.o. Vavrečka č. 318, , 029 01 Vavrečka, IČO 36397393
v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 192/2021 vypracovaným Ing. Jánom
Kaderom, Plátenícka 879, 029 01 Námestovo, vo výške 8,81 EUR/ m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
5/ Predaj novovytvorenej parcely - C KN č. 92/9 ostatná plocha o výmere 38 m2, vytvorená GP
č,191/2021 vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:
36431281, odčlenením z pozemku registra E- KN č. 8111/3 k.ú. Vavrečka pre kupujúceho.
František Pazúrik , Vavrečka č. 503. v celosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č.
193/2021 vypracovaným Ing. Jánom Kaderom, Plátenícka 879, 029 01 Námestovo, vo výške
8,81 EUR/ m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Vavrečka
považuje:
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- 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.
6/ Zámenu pozemkov - novovytvorené parcely registra C- KN č. 409/164 ako orná pôda
o výmere 283 m2 a C-KN č. 409/162 ako orná pôda o výmere 44 m2 k.ú. Vavrečka vytvorené
Geometrickým plánom č. 106/2021, vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6,
029 01 Námestovo, IČO: 36431281, odčlenením z pozemku C-KN, parc. č. 409/59 ako orná
pôda o výmere 486 m2, k. ú. Vavrečka, ktorej vlastníkom je Obec Vavrečka, za pozemok
parcela registra E – KN č. 1619 ako orná pôda o výmere 905 m2, ktorej vlastníkom je Jozef
Kurtulík, Vavrečka č. 160, 029 01 Vavrečka.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
7/ Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Martu Urbanovú do 30.09.2024.
B. Berie na vedomie:
1/ Informácie poskytnuté v bode rôzne
2/ Rozbor hospodárenia obce Vavrečka za I. polrok 2021
3/ Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Vavrečka za I. polrok 2021
4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vavrečka na 2. polrok 2021
C/ Určuje
1/ Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Marián Kasan a František
Pepucha.
15. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Marián Kasan
František Pepucha
Zapisovateľ : Mária Pavláková
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