UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 26. 10. 2007, č.: 6 / 2007.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť o úpravu cesty v Bielej / Za vrchom – Pod Čapicou / p. Jána Mahúta s manželkou
s tým, že v jarných mesiacoch roku 2008 bude urobená komplexná štúdia úpravy cesty a jej
odvodnenia.
2.Žiadosť p. Františka Štyráka, Dolina č. 50 o odkúpenie neknihovaného pozemku parc. č.
2091/56 – TTP o výmere 316 m2, ktorý nedoložil požadovaný geometrický plán a od žiadosti
odstúpil.
3.Žiadosť p. Boženy Majdišovej, Havrania č. 3 o pridelenie palivového dreva.
4.Informáciu p. Mariána Karcola o činnosti FO Fatran Zázrivá – žiackeho futbalového
družstva a tiež o zámeroch oddielu do budúcnosti.
5. Žiadosti p. Márie Ligasovej, Stred č. 1 a p. Ing. Gabriely Vesekovej, Banícka č. 16, Spišská
Nová Ves o zaradenie pozemku parc. č. KN-E 17491/2 v k. ú. Zázrivá, Demkovská / Rovná
Hora / do územného plánu obce.
6.Žiadosť o upravenie prístupovej miestnej komunikácie od „hájenky“ na Mlynisko do
Ligasov od občanov bývajúcich v tejto lokalite / úprava už bola vykonaná /.
7.Žiadosť o finančný príspevok pre Špeciálnu základnú školu internátnu v Námestove.
8.Plnenie uznesenia z minulého zasadania obecného zastupiteľstva.
9.Informáciu Žilinského samosprávneho kraja o prevzatí a financovaní terénnej
opatrovateľskej služby.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová
člen:
Ing. Albín Štyrák
člen:
Jaroslav Láštic.
2. Zapisovateľa:
Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice:
Tibor Bílek a Ambróz Otruba.
C/ Schvaľuje:
1.Finančnú čiastku 70.000.- Sk na rozšírenie verejného vodovodu na stavebných pozemkoch IBV pri bývalej chate .
2.Finančný príspevok žiackemu futbalovému družstvu Fatran Zázrivá vo výške 25.052.- Sk
na činnosť oddielu a na materiálno-technické zabezpečenie.
3.Zmenu pracovnej doby pracovníkom obecného úradu od 1. 11. 2007 a to nasledovne:
pondelok – 7.00 – 15.00 hod. pre stránky, utorok – 7.00 – 11.30 hod. pre stránky, pracovníci
pracujú do 15.00 hod. na spisoch, streda – 7.00 – 17.00 hod. pre stránky, štvrtok – 7.00 –
11.30 hod. pre stránky, pracovníci pracujú do 15.00 hod. na spisoch, piatok – 6.30 – 12.30
hod. pre stránky I. smena a od 9.00 – 15.00 hod. pre stránky II. smena.
4.Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá o nájme a podnájme nebytových priestorov vo
vlastníctve obce Zázrivá v predloženom návrhu so zmenou v § 2 ,ods. 1, písm. c/, ktoré znie:
c/ garáže – 400.- Sk/m2, ďalej sa vkladá písm. h/ skladové priestory – 300.- Sk/m2.

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá o hospodárení s majetkom obce a s majetkom
štátu zvereným obci Zázrivá podľa predloženého návrhu .
6. Žiadosť o finančný príspevok farskému úradu v Zázrivej vo výške 50.000.- Sk na úhradu
faktúr za rekonštrukčné práce vo farskej budovy.
7.Žiadosť o vydanie súhlasu obce Zázrivá ohľadom odpredaja pozemku v Končitej podľa
predloženého geometrického plánu , vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, pre
žiadateľa p. Ing. Františka Žúbora, Plešivá č. 10 .
8. Žiadosť Petra Manca a manželky, bytom Dolný Kubín, Matúškova 1643/24-22,
o odkúpenie neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred – parc. č. 459/7 – záhrada
o výmere 59 m2, cena 200.- Sk/m2.
9. Správu prednesenú p. Mgr. Antonom Daubnerom, riaditeľom ZŠ o výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2006 – 2007.
10.Žiadosť p. Miroslavy Matúšovej, bytom Zázrivá, Dolina č. 127 o odkúpenie
neknihovaných pozemkov v k. ú. Zázrivá, Ráztoky – parc. č. 20911/11 – TTP o výmere 64 m2
a parc. č. 21300/3 – TTP o výmere 83 m2 , podľa predloženého geometrického plánu č.
126/2007 a to v cene: 200.- Sk/m2.
11. Žiadosť p. Patrika Zrnčíka, bytom M. Hattalu 2053/30-37, Dolný Kubín, o odkúpenie
neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Dolina – parc. č. 1796/3 – TTP o výmere 184 m2
podľa geometrického plánz č. 109/2007 a to v cene: 200.- Sk/m2.
12. Žiadosť p. Terézie Karcolovej, bytom Ráztoky č. 85 o odkúpenie neknihovaných
pozemkov v k. ú. Zázrivá, Ráztoky – parc. č. 2152/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
95 m2 , parc. č. 2144/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 2151/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, parc. č. 2151/5 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 153 m2 , parc. č. 2150/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 , parc. č.
2150/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 , parc. č. 2149/3 – zastavané plochy
nádvoria o výmere 183 m2 a parc. č. 2148 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
cena: 50.- Sk/m2, podľa geometrického plánu č. 30216621-103/2007 a to v cene: 50.- Sk/m2.
13. Žiadosť o povolenie usporiadať „ Katarínsku zábavu“ 24. 11. 2007 Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Zázrivej.
14. Odmenu starostovi obce za 3. štvrťrok 2007 vo výške 16 % základného mesačného platu.

Mgr. Jozef Kazárik
starosta obce Zázrivá

