UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 08. 12. 2017, č.: 5 / 2017.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť Základnej školy Janka Matúšku, Dolný Kubín o vyplatenie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie.
2.Žiadosť Mesta Dolný Kubín o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie.
3.Žiadosť p. Ing. Františka Žúbora, Zázrivá, Plešivá č. 10 o vyasfaltovanie časti prístupovej
cesty v Plešivej-Balkáne, časť Dudová.
4. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2017 berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky
2019 a 2020 vrátane programov a podprogramov.
5.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému programovému rozpočtu obce Zázrivá
na roky 2018 – 2020.
6. Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 a č. 7.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová
člen: Stanislav Žúbor
člen: Ambróz Otruba.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice: Jozef Červeň
Anton Drengubiak.
C/ Schvaľuje:
1.Žiadosť TJ Fatran Zázrivá o finančnú dotáciu na rok 2018.
2.Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej
o finančný príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas.
3. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, Ul. Andreja Hlinku č. 234/8,
013 06 Terchová, pracovisko Zázrivá, Havrania č. 35 o finančný príspevok na zakúpenie
vianočných darčekov pre klientov domova.
4.Žiadosť p. Margity Volekovej, Ráztoky č. 35, Zázrivá o zámenu pozemkov medzi obcou
Zázrivá a žiadateľkou v zmysle predloženého návrhu.
5.Žiadosť firmy SYREX, s.r.o. so sídlom Ráztoky č. 35, Zázrivá o zriadenie vecného bremena
na pozemky obce Zázrivá v zmysle predloženého návrhu.
6.Žiadosť p. Mgr. Petra Manca, Matúškova 1643/24, Dolný Kubín o prenájom obecného
pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred, parc. č. C KN 4624/6 o výmere 45 m2 pri jeho rodinnom
dome.
7. Žiadosť predajne RODEFA: p. Magdaléna Matúšová a p. Katarína Kôpková o opravu
schodov do obecnej budovy, v ktorej majú prenajaté priestory.
8. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2017 schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov.

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 22 - 01/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb a bezpečnostnú politiku prevádzkarne IOM.
10.Plán zasadaní obecného zastupiteľstva a pracovných stretnutí poslancov na rok 2018.
11.Rozpočtové opatrenie č. 8 obce Zázrivá.
12.Úpravu rozpočtu Základnej školy Zázrivá podľa predloženého návrhu.
13.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
14. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 04.
12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá a komisiu v zložení: Bc. Jozef Jurík,
Anton Drengubiak, Stanislav Žúbor a Ing. Ján Žúbor, ktorá vykoná kontrolu doručených
žiadostí na funkciu hlavného kontrolóra, či obsahujú predpísané náležitosti a prílohy.

D/ Rozhodlo:
1.Nevyhovieť žiadosti p. Ondreja Jantiaka, Športovcov 1174/2, Dolný Kubín o odkúpenie
obecného pozemku E KN parc. č. 20967/5 o výmere 130 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

