UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 29. 9. 2017, č.: 4/2017.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť o opravu cesty v Kozínskej, p. Jana Barátová a ďalší podpísaní občania.
2.Žiadosť o znovu pripojenie verejného osvetlenia, p. JUDr. Alena Korenecová, Topoľčany.
3.Žiadosť o prenájom pozemku pre f. X3M LIMITED, p. Bennett Michael.
4.Návrh VZN obce Zázrivá o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
5.Zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 4.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda:
člen:
člen:
2. Zapisovateľa:
3. Overovateľov zápisnice:

Bc. Jozef Jurík
Anton Drebngubiak
Jozef Červeň
Ing. Ján Žúbor
Stanislav Žúbor
Peter Štyrák

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku Vladimírovi Cimrákovi a manž.
Magdaléne Cimrákovej, bytom MDŽ 1024/2, 026 01 Dolný Kubín, časť E KN parc. č.
20910/3, ostatné plochy o výmere 2750 m2, k. ú. Zázrivá, Dolina, ale v zmysle GP č.
103/2006, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 4347/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 82 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pri ich rodinnom dome. Odpredaj
pozemku OZ schválilo podľa §-u 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako predaj pozemku obce tvoriaceho
priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami
vo vlastníctve žiadateľov.
Za odpredaj pozemku hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Anton
Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor, Bc. Jozef Jurík, Mgr. Marek
Bílek a Jozef Červeň ( t.j. 7 z 9 poslancov OZ, 2 poslanci neboli na zasadaní prítomní: Ing.
Radovan Lupták a Ambróz Otruba). Odpredaj pozemkov bol schválený 3/5-ou väčšinou
všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva a to za cenu: 10.-€/m2.
2. Žiadosť p. Mgr. Márie Matejčíkovej, Zakamenné 676 o súhlas Obce Zázrivá k odkúpeniu
pozemku v správe SPF - pozemku C KN parc. č. 2707/5 trvalé trávne porasty o výmere 260
m2 v k. ú. Zázrivá, miestna časť Končitá, v zmysle geometrického plánu č. 36433730138/2017 .
3. Žiadosť p. Jána
Karcola, Stred 337, Zázrivá o odkúpenie obecného pôvodne
neknihovaného pozemku E KN parc. č. 20978/6, vodná plocha o výmere 309 m2
v zastavanom území obce Zázrivá, časť Končitá pri rodinnom dome s. č. 13 z dôvodu

vysporiadania pozemku pod prístupovú cestu ku domu. OZ schválilo zámer odpredaja
uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2.
4. Kúpnu zmluvu – kúpu podielov pozemkov pod telocvičňou.
5.Konsolidovanú výročnú správu, Konsolidovanú účtovnú závierku a Správu audítora za rok
2016.
6. Zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 5.

D/ Rozhodlo:
1.Neschváliť žiadosť o predaj pozemku E KN parc. č. p. Vladimírovi Matúšovi, Grúne 34 z
dôvodu vyriešenia prístupu k nehnuteľnostiam v lokalite

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

