
U Z N E S E N I E
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa:  9. 12.  2005,  č.: 6 / 2005.

      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:

1.Žiadosť Anna Harnádkovej , Zázrivá o odkúpenie neknihovaného pozemku v Doline.
2.Žiadosť Branislava Láštica , Zázrivá   o odkúpenie obecného pozemku pod výstavbu rod. domu .
3.Žiadosť Jozefa Jurčíka, Turany o odkúpenie obecného pozemku pod výstavbu rod. domu .
4.Žiadosť Pavla Mandinca, Zázrivá o odkúpenie obecného pozemku pod výstavbu rod. domu .
5.Žiadosť o namontovanie jednej lampy verejného osvetlenia na  Mlynisku  pre rod. domy         Stred s. č.  
11 – 15.
6.Žiadosť Domu Charitas Zázrivá o finančný príspevok na rok 2006. 
7.Správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole. 

B/ Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda: Oľga Štiaková
                                    člen:         Jozef Zubaj
                                    člen:         Ján  Záň
2. Zapisovateľa:   Ing. Ján Žúbor
3. Overovateľov  zápisnice:  Ľudovít Fedor a Vladimír Ondruš.
4. Člena školskej rady Jána Záňa za odstupujúceho Jozefa Zubaja.

C/ Schvaľuje: 

1.VZN obce o dani z nehnuteľností na rok 2006.
2.VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2006.
3.VZN obce o poskytovaní dotácií a darov právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich a žijúcich v obci 
Zázrivá.                                                                                                                                                                 
                                           
4.Podanie malého projektu v programe INTEREG III. A v objeme do 20 tisíc Euro s podielom obce vo 
výške 5 %.
5.Na podporu kultúrnych akcií v obci  vyčleniť z rozpočtu na rok 2006 čiastku 250.000.- Sk.
6.Úpravu rozpočtu školských stredísk na rok 2005 a čerpanie finančných prostriedkov podľa predloženého 
návrhu.  
7.Žiadosť Michala Žúbora a manž., Stred č. 22 o odkúpenie neknihovaných pozemkov pri ich rodinnom 
dome o celkovej výmere 45 m2.
8.Žiadosť Stanislava Karcola a manž., Plešivá o odkúpenie neknihovaných  pozemkov o celkovej výmere 
cca 76 m 2 .  
9.Žiadosť Pavla Kokošku a manž., Stred o odkúpenie obecného pozemku o výmere 42,43 m2 , ako spoluv-
lastnícky podiel k bytu č. 6 pod bytovkou č. 87 / po vyjadrení Správy katastra D. Kubín /.   
10.Žiadosť Jaroslava Mäsiara a manž., Stred o odkúpenie neknihovaného pozemku – časť parcele 3853 pri 
ich rod. dome.
11.Poskytnutie príspevku  z rozpočtu obce na zakúpenie vianočných darčekov v hodnote 200.- Sk na osobu 
pre Domov dôchodcov Havrania a Dom Charitas  Stred. 
12.Žiadosť Domova dôchodcov Havrania o finančný príspevok vo výške 11.280.- Sk.
13.Žiadosť Kataríny Púčekovej, Havrania o sociálnu výpomoc  vo výške 5.000.- Sk.
14.Žiadosť Márii Červeňovej, Stred o sociálnu výpomoc vo výške 2.000.- Sk. 
15.Žiadosť Margity Moravčíkovej, vedúcej obecnej knižnice , o zvýšenie pracovného úväzku o pol hodiny 



na deň.
16.Žiadosť Emílie Majdišovej, D. Kubín o odkúpenie obecného pozemku v Ústredí pri rod. dome č. 124 o 
výmere 34 m2 v cene 280.- Sk/m2 .
17.Štatút obecnej knižnice v Zázrivej.
18.Vstup obce Zázrivá do Asociácie horských sídiel. 
19.Žiadosť LBG byty, s.r.o., Bratislava, o prekvalifikovanie územia parc. č. 734/1, 738/2, 733/2, 739/3, 
738/3, 738/4, 738/5, 734/2, 739/4, 21532, 738/1 a 735 na pozemky s možnosťou výstavby bytových domov.
20.VZN obce o určovaní obvyklého nájomného. 
21.Príspevok vo výške 30.- Sk na žiaka za mesiac na krúžkovú činnosť v Školskom stredisku záujmových 
činností.
22.Jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 4.000.- Sk na zabezpečenie dopravy do školy do D. Kubína pre  
Zuzanu Štyrákovú, Stred.
23.Odmenu zástupcovi starostu obce za rok 2005 vo výške 50 % mesačného platu.
24.Odmenu starostovi obce za 4. štvrťrok 2005 vo výške 30  % .
25.Odmenu hlavnému kontrolórovi obce  za rok 2005 vo výške 3.000.-Sk.  
26.Odmeny poslancom OZ vyplatiť podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady.
27.Zakúpenie rýň pre objekt šatní TJ z rozpočtu obce na rok 2005 z kapitoly Telovýchovná jednota.
28.Uhradiť čiastku 3.000.- Sk Ing. Milanovi  Jasenkovi za spotrebovanú el. energiu na obecnom zariadení v 
Havranej.
29. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2006.
30. Predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2005.

D/ Rozhodlo:

1.Neschváliť žiadosť Anne Harnádkovej, Dolina o odpustenie nájomného  v čiastke 2.622.- Sk za prenájom 
priestorov v KD za jún 2004.
2.Neschváliť žiadosť Jane Smolkovej, Reštaurácia Smolka, na zníženie poplatku za odvoz komunálneho 
odpadu v roku 2005.
3.Uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom obecného pozemku o výmere 850 m2 v zmysle VZN obce o mi-
estnych daniach  / daň za užívanie verejného priestranstva / pre Drevospol Zázrivá, s.r.o. 

E/ Ukladá:

1.Inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu obecného majetku.

                                             Ing.  Jozef  Magdolen
                                               starosta  obce  Zázrivá


