UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 23. 02. 2018, č.: 1 / 2018.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť p. Jozefa Zaťku, Biela č. 3, Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného
pozemku C KN parc. č. 1212/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 a C KN parc. č.
1212/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, k. ú. Zázrivá, Biela.
2. Zmenu rozpočtu Obce Zázrivá rozpočtovým opatrením č. 9/2017.
3. Protest prokurátora proti VZN Obce Zázrivá č. 18-2/204 o spôsobe núdzového zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
Obce Zázrivá.
4. Protest prokurátora proti VZN Obce Zázrivá č. 3-02-2011 o chove a držaní psov.
B/ Volí:
1. Návrhovú a volebnú komisiue:
- návrhová komisia:
predseda: Bc. Jozef Jurík
člen:
Stanislav Žúbor
člen:
Jana Pazderová.
- volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra: Bc. Jozef Jurík, Anton Drengubiak,
Stanislav Žúbor a Ing. Ján Žúbor.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice: Jozef Červeň
Anton Drengubiak.
4. Hlavného kontrolóra obce Zázrivá: Mgr. Jozefa Kazárika. Obecné zastupiteľstvo obce
Zázrivá určuje mesačný plat hlavného kontrolóra obce Zázrivá s účinnosťou odo nástupu do
práce: 01. 03. 2018 podľa § 18 c ods. 1, 2 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vo výške 188.- € s následnou valorizáciou podľa vývoja
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
C/ Schvaľuje:
1.Žiadosť o sociálnu výpomoc pre žiadateľov p. Ján Mäsiar a manž. p. Ľudmila Mäsiarová,
Petrová č. 55, Zázrivá, na opravu strechy hospodárskej budovy zničenej požiarom. Formu
a spôsob prejedná starosta obce so žiadateľmi a oboznámi poslancov na ďalšom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
2. Zmenu rozpočtu Obce Zázrivá rozpočtovým opatrením č. 1/2018.
3. Prevzatie vozidiel do majetku obce z Ministerstva vnútra SR.
4. Predaj nadbytočného majetku: traktor TK4K-14 a vozidla Praga V3S – formou verejnej
obecnej dražby.
5. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Zázrivej“ vo výške: 6000.- €
v rámci pripravovanej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 a poveruje starostu obce Zázrivá
JUDr. Matúša Mnícha po vyhlásení výzvy podať projekt na Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

