UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 28. 2. 2007, č.: 2 / 2007.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť p. Jozefíny Záňovej a Milana Záňa, Stred č. 117, o odkúpenie bytu .
2.Žiadosť p. Jozefíny Záňovej, Stred č. 117, o odkúpenie neknihovaného pozemku parc. č.
KN 3854 v k. ú. Zázrivá, Stred / u Chudašov / pod výstavbu rodinného domu.
3.Žiadosť p. Ľubomíry Kyptovej, Dolný Kubín, o odkúpenie obecného pozemku pri rod.
dome s. č. 194 v k. ú. Zázrivá, Stred .
4.Žiadosť p. Jána Boronču, konateľa spol. Drevodom Zázrivá, s.r.o. , Dolina č. 54
o odkúpenie obec. pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred KN parc. č. 456/4 o výmere 1133 m2 . P.
Ján Borončo dá vypracovať štúdie budúceho využitia a zástavby predmetného pozemku
a predloží ich na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
5. Žiadosť p. Antónie Flajsovej, Ráztoky č. 89 o prenájom obecných priestorov na predaj
textilu . Prenájom bude možný až po vysporiadaní nájomných vzťahov s predchádzajúcim
nájomcom / Pohrebníctvo p. Strážovcovej / a po dokončení Domu služieb.
6.Žiadosť Ing. Vladimíra Cimráka a manž., Dolný Kubín o odkúpenie neknihovaného
pozemku v k. ú. Zázrivá, Dolina pri ich rod. dome KN parc. č. 4347/2 o výmere 82 m2.
7. Žiadosti o sociálnu výpomoc pre p . Máriu Mäsiarovú, Havrania č. 89, Žofiu
Drengubiakovú, Stred č. 184, Žofiu Kazárikovú, Havrania č. 108, Jozefínu Butkajovú,
Havrania č. 22 a Máriu Záňovú, Havrania č. 104 . Finančná výpomoc bude posúdená ku
koncu roka podľa čerpania obecného rozpočtu za rok 2007.
8. Žiadosť p. Eriky Červeňovej, Biela č. 54 a Petra Juríka, Stred č. 196 o pridelenie obecného
bytu.
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2008- 2009.
10. Informácie o :
- prevádzkovaní pohrebísk
- jednaniach ohľadom rozvodov elektrickej siete v obci
- jednaniach ohľadom umiestnenia bankomatu v obci
- zriadení Súkromnej bezpečnostnej služby na ochranu objektov
- projekte INTEREG III A
- aktivačnej činnosti v obci
- pozemkových úpravách
- štúdii výstavby SKI centra od p. Ing. Bardejovského
11.Interpeláciu p. Jany Pazderovej ohľadom potreby verejných WC a o problematike túlavých
psov v obci.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Stanislav Jellúš
člen: Stanislav Žúbor
člen: Anton Drengubiak
2. Zapisovateľa:
Ing. Ján Žúbor
3. Overovateľov zápisnice:
Ambróz Otruba a Tibor Bílek.
4. Člena rady ZŠ p. Stanislava Žúbora.
5. Člena rady MŠ p. Ing. Albína Štyráka.

C/ Schvaľuje:
1.Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. KN 2091/55 o výmere 186 m2 pri novostavbe
rod. domu v k. ú. Zázrivá, Dolina s vecným bremenom – zachovať existujúci rigol na
odpredávanom pozemku na odvedenie povrchových a spodných vôd z priľahlých pozemkov.
2.Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Zázrivej o usporiadanie zábavy dňa 8. 4. 2007
v kult. dome.
3.Uhradnie čiastky 2.300.- Sk za spotrebovanú el. energiu za rok 2006 – TV satelit Biela p.
Ondrejovi Fašánkovi, Istebné 158.
4.Finančnú výpomoc vo výške 5.000.- Sk pre Lenku Ďurdinovú, Stred č. 244 na cestovné
náklady spojené s reprezentáciou telesne postihnutých športovcov na hrách v Kanade.
5.Finačnú výpomoc pre Občianske združenie Priatelia Národného parku Malá Fatra vo výške
20.000.- Sk na projekt „ Náučný chodník pri záchrannej a rehabilitačnej stanici Zázrivá –
Dolina „.
6.Rozpočet obce na rok 2007.
7.Plán činnosti Miestneho osvetového strediska na rok 2007.
8.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2007.
9. Obedňajšiu prestávku v zmysle Zákonníka práce na obecnom úrade v čase od 11.30 do
12.00 hod.
D/ Rozhodlo:
1.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou rodinného domu v k. ú. Zázrivá, Havrania na
pozemku parc. č. KN 2872/14 pre stavebníkov Pavol Hakáč a manž., Dolný Kubín.
2.Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o nepredĺžení nájmu uzavretého na základe Nájomnej
zmluvy č. 5/2003 medzi obcou a PhMr. Boženou Tholtovou, Dolný Kubín.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení členstva obce v Únii miest a obcí Slovenska
a o prihlásení sa obce do ZMOS-u.
E/ Ukladá:
1.Zástupcovi starostu obce prešetriť na Katastrálnom úrade v Dolnom Kubíne odpredaj bytu
pre p. Jozefínu Záňovú a Milana Záňa, Stred 117.
2.Obecnému úradu prešetriť žiadosť p. Ľubomíry Kyptovej, Dolný Kubín o kúpu pozemku
pri rod. dome s. č. 194 v k. ú. Zázrivá, Stred parc. č. 456/1, 457/1 a 457/3 v teréne za účelom
zistenia skutkového stavu.

Mgr. Jozef Kazárik
starosta obce Zázrivá

