OBEC V A V R E Č K A

Zápisnica
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2021

Peter Kružel
starosta obce

Overovatelia : Bc. Alena Hvoľková
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. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter
Trabalka
Kontrolór obce: Mgr. Ladislav Šnapko
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. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2021
6. 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
7. Žiadosť Františka Sklarčíka, Vavrečka č. 158 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8105 po zverejnení zámeru
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 D&F Development s.r.o., Vavrečka č.318 o odkúpenie časti pozemku
z parcely č. E-KN 8111/3
10. Žiadosť Františka Pazúrika, Vavrečka č.503 o odkúpenie časti pozemku z parcely č. EKN 8111/3
11. Žiadosť Jozefa Kurtulíka, Vavrečka č.160 o zámenu pozemku
12. Rôzne
13.Uznesenia
14.Záver
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Kružel, privítal prítomných
poslancov a kontrolóra obce.
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 , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Bc. Alena Hvolková a Ing. Jozef Sklarčík.
Písaním zápisnice bola určená Mária Pavláková.
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4. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 bola predložená
poslancom pred konaním OZ a uvedenú správu berú na vedomie. Výročná správa je prílohou
zápisnice. Zároveň starosta prečítal správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2019 a správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2021
Zmenu rozpočtu vysvetlila ekonómka obce Mária Pavláková. Celkové príjmy
a výdavky obce navyšujeme o 37 212,00€. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný vo výške vo
výške 1 240 882,00 €. V bežných príjmoch navyšujeme správne poplatky, platby za
opatrovateľskú službu, transfer z ÚPSVaR, transfer na COVID 19/ refundácie za testovanie /
a školstvo. V kapitálových príjmoch povyšujeme o transfer na Zlepšenie vybavenia školských
jedální. Bežné výdavky povyšujeme v kapitole civilná ochrana, požiarna ochrana, rozvoj
obce, školstvo, ponižujeme v kapitole cestná doprava. V kapitálových výdavkoch ponižujeme
rozpočtované výdavky na akcii Odvodňovací kanál a povyšujeme výdavky za vypracovanie
projektovej dokumentácie na Opláštenie multifunkčného športového areálu a na Zlepšenie
vybavenia školských jedální. Rozpočet po úprave je nasledovný:
Bežné príjmy
Vlastné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

1 200 247,00€
30 000,00€
5 000,00€
5 635,00€
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€

Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky, je prílohou zápisnice.
Hlasovanie poslancov OZ z 9 prítomných poslancov:
za: 9 - Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
6.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
Starosta predložil poslancom návrh uvedeného VZN. Na základe požiadavky vedúcej
školskej jedálne upravujeme výšku režijných nákladov z pôvodných 0,25 € na 0,35 €.
Poslanci nemali pripomienky, VZN č. 5/2021 je prílohou zápisnice.
Hlasovanie poslancov OZ z 9 prítomných poslancov:
za: 9 - Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.

3

7. Žiadosť Františka Sklarčíka, Vavrečka č. 158 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8105 po zverejnení zámeru.
Starosta informoval, že zámer o odpredaj bol zverejnený. Predaj novovytvorených
pozemkov registra C-KN, parc. č. 290/7 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, CKN, 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, vytvoreného Geometrickým plánom
č. 17883369-028/2016, vyhotoveného Jozefom Kupčulákom, Hattalova 341, 029 01
Námestovo, IČO: 17883369, odčlenením z pozemku 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.
Hlasovanie poslancov OZ z 9 prítomných poslancov:
za: 9 Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
8. Žiadosť firmy VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3.
Starosta informoval poslancov, že pozemok sa bude schvaľovať na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva najmenej za cenu vo výške určenej znaleckým posudkom na určenie
všeobecnej hodnoty majetku.
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 9 prítomných poslancov:
za: 9 - Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, 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 prečítal žiadosť o kúpu pozemku – novovytvorená parcela 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. Pozemok je súčasťou areálu firmy. Vzhľadom na el.
vedenie a prívodné el. vedenia k prevádzkam pod areálom firmy, ktoré vedie cez predmetný
pozemok sa využívanie pozemku obmedzuje na manipulačnú a skladovú činnosť. Poslanci
schválili zverejnenie zámeru najmenej za cenu vo výške určenej znaleckým posudkom na
určenie všeobecnej hodnoty majetku.
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. 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 9 prítomných poslancov:
za: 9 - Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
10. Žiadosť Františka Pazúrika, Vavrečka č.503 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3
Starosta prečítal žiadosť o kúpu pozemku – novovytvorená parcela 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. Pozemok sa nachádza v areáli firmy D&F Development s.r.o., kde
vlastní nehnuteľnosť. Poslanci schválili zverejnenie zámeru najmenej za cenu vo výške
určenej znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty majetku.
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 9 prítomných poslancov:
za: 9 -Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
11.Žiadosť Jozefa Kurtulíka, Vavrečka č.160 o zámenu pozemku
Starosta prečítal žiadosť menovaného o 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, za pozemok
parcela registra E – KN č. 1619 ako orná pôda o výmere 905 m2. Časť pozemku v záhrade
nemá vlastnícky vysporiadanú. Navrhol do zmluvy vecné bremeno prejazdu pre vlastníkov
pozemkov za parcelou, ktorá je predmetom zámeny.
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.
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Hlasovanie poslancov OZ z 9 prítomných poslancov:
za: 8 - Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, zdržal sa: 1- Peter
Trabalka.
12. Rôzne
Starosta informoval:
- v obci je pred dokončením dopravné značenie
- dažďová kanalizácia / odvodňovací kanál pri p. Bandíkovi/ je ukončená
- boli vyčistené rigoly pri hlavne ceste
- v Dome smútku opravíme vstupné schody a vymeníme plastové dvere
- na chodník okolo parku a chodník za Milanom Buganom smerom nadol sa dal vypracovať
rozpočet
Starosta prečítal žiadosť Mareka Zanovita, Vavrečka č.424. Žiada o finančný príspevok na
záujmovú činnosť svojho syna, ktorý je členom hokejového klubu Altis Námestovo. Poslanci
schválili príspevok vo výške 300,-EUR.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková,
Marián Kasan, František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka, Ing. Jozef
Sklarčík, Peter Trabalka.
Poslanec František Pepucha
- upozornil na odstavené autá v križovatke
Poslankyňa Bc. Alena Hvoľková:
- na amfiteátri sú odstavené autá vlastníkov z bytovky, umiestniť tam betónové kvetináče
Poslankyňa Ing. Mária Bucová:
- upozornila na výtlky na miestnych komunikáciách. Starosta informoval, že sa posunul
termín pre zlé počasie.
Poslanec Marián Kasan:
- osloviť p. Hrubjaka ohľadom predaja pozemku pri bytovke.
13. Uznesenie
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2021
A. Schvaľuje:
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€
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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.
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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.
14. Záver.
Na záver starosta obce Peter Kružel poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel
starosta obce
Overovatelia : Bc. Alena Hvolková
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ : Mária Pavláková
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