
U Z N E S E N I E 
zo  zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, 

konaného dňa:  31. 3.  2006,  č.: 3 / 2006. 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť Martina Láštica, Stred 74 o prenájom priestorov a spoluprácu pri rekonštrukcii 
budovy na nástupišti / bývalej knižnice /. 
2.Ponuku  Antona Hakáča, Havrania 112  na vykonávanie prác pri rôznych prestavbách, 
rekonštrukciách obec. budov, ciest, chodníkov a pod. 
3.Žiadosť Antona Hakáča, Havrania 112 o vybudovanie cesty k jeho rod. domu v dĺžke 75 m 
a jej zimnú údržbu. Ak sa odpredá obecný neknihovaný pozemok pri ich rodičovskom rod. 
dome, tak sa za získané finančné prostriedky vybuduje požadovaná cesta. 
4.Žiadosť Terézie Červeňovej, Petrová č. 6 o výpomoc pri oprave strechy na hospodárskej 
budove. 
5.Žiadosť Jána Mahúta a manž., Plešivá č. 3,  o odkúpenie neknihovaného pozemku. Žiadosť 
sa bude schvaľovať po súhlase zainteresovaných strán . 
6.Žiadosť Jozefa Timana a manž., Stred č. 126 o odkúpenie obec. pozemku pri ich rod. dome.    
7.Žiadosť Marty Trnovcovej, Dolný Kubín o odkúpenie obec. pozemku pod výstavbu rod. 
domu povyše družstevnej bytovky pri chate. 
8.Žiadosť Milana Matúša, Dolina č. 63 o odkúpenie neknihovaného pozemku v Doline – časť 
parciel 20904/3 a 20982/1.   
9.Žiadosť Václava Papalu, Demkovská č. 8 o prenájom pozemku v centre obce   
10.Odkúpenie PUMS haly / pri pošte / do majetku obce za 400.000.- Sk. 
11.Ponuku obci na poistenie hnuteľného obecného majetku od poisťovacích spoločností.  
12.Správu nezávislého audítora o vykonanom audite. 
13.Správu starostu o jeho majetkovom priznaní. 
14. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2005. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda:  Oľga Štiaková 
                                    člen:          Jozef Zubaj 
                                    člen:          Ján Záň 
2. Zapisovateľa:                            Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:          Ing. Albín Štyrák 
                                                      Ľudovít Fedor  
C/ Schvaľuje:  
1.Poskytnutie sociálnej výpomoci pre občanov nad 70 rokov osamelo žijúcim vo výške 50 % 
poplatku za komunálny odpad. Je potrebné podať žiadosť a doložiť potvrdenie o výške 
dôchodku, ktorý nesmie presiahnuť čiastku 6.000.- Sk. 
2.Pre občanov so ZŤP – S / s doprovodom /  sociálnu výpomoc  vo výške 250.- Sk, ktorá bude 
hradená z rozpočtu obce z položky „ príspevky organizáciám „. 
3.Žiadosť  Dobrovoľného hasičského zboru v Zázrivej o usporiadanie veľkonočnej zábavy 16. 
4. 2006. 
4.Žiadosť Doc. RnDr. Romanovi Ďurikovičovi, PhD , Bratislava o odkúpenie neknihovaného  
pozemku na Grúňoch  ako prístupová cesta ku rekreačnej chalupe – po vyhotovení geom. 
plánu  
v ktorom obec určí hranicu, od ktorej sa mu pozemok odpredá. 
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5.Žiadosť Pavla Pazderu a manž., Havrania č. 46 o odkúpenie neknihovaného pozemku pri 
jeho rod. dome.  
6.Žiadosť Stanislava Ertela a manž., Stred č. 87 o odkúpenie obec. pozemku pod bytovkou 
v podiele prislúchajúcemu ich bytu. 
7.Žiadosť Evy Mahútovej, Michov č. 19 o odkúpenie neknihovaného pozemku pri rekreačnej 
chalupe v Plešivej. 
8.Žiadosť Juraja Čierneho, Bratislava o odkúpenie neknihovaného pozemku pri jeho rod. 
dome v Havranej.   
9.Žiadosť Mareka Fedora, Stred č. 369 o odkúpenie obecného pozemku na nástupišti parc. č. 
458/3, zastavaná plocha o výmere 50 m2  z dôvodu výstavby predajne. 
10. Žiadosť Michala Kôpku, Stred č. 47 o odkúpenie neknihovaných pozemkov pri jeho rod. 
dome v zmysle predloženého geom. plánu. 
11.Výstavbu troch rekreačných objektov na pozemku parc. č. 14628 v Doline pre Reality 
Center, s.r.o., Martin, s tým že sa zachová prístupová cesta na zreguľovanie povrchový vôd do 
priepustu. 
12.  Žiadosť Reality Center, s.r.o., Martin o odkúpenie neknihovaných pozemkov v Doline pri 
rod. dome č. 97 – parc. č. 2269/8, zast. pl. o výmere 30 m2 a parc. č. 2269/9 zast. pl. o výmere 
11 m2  . 
13. Žiadosť o prenájom priestorov v bývalej cukrárni v kult. dome pre Zázrivskú, a.s. na 
prevádzkovanie cestovnej kancelária a čajovne v zmysle VZN obce o obvyklom nájomnom.  
14.Žiadosť Turizmu Zázrivá o bezplatný prenájom  priestorov priručného skladu  bývalej 
cukrárne v kult. dome. 
15.Umiestnenie počítačov a vybavenia do klubovne v kult. dome s vybúraním otvoru na dvere 
spájajúce klubovňu s čajovňou. 
16.Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Zázrivskou, a.s. a obcou Zázrivá za účelom 
realizácie investičného zámeru – SKI centra Zázrivá. 
17.Navýšenie rozpočtu v kapitole príjmov o čiastku poukázanú daňovým úradom obci  
z podielových daní. 
18.Zmenu rozpočtu v časti výdavkov – použiť zvýšený  príjem z daňového úradu na výstavbu 
troch bytov na starom úrade. 
19.Starostovi obce štvrťročné prémie za 1. Q 2006 vo výške 35 %. 
20.Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2005 bez výhrad. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Nevymožniteľné  pohľadávky nevymáhať v zmysle návrhu predloženého hlavným 
kontrolórom obce z dôvodu ich nevymožniteľnosti. 
 
E/ Ukladá: 
 
1.Stavebnej komisii preveriť žiadosť o odkúpenie pozemkov  Ing. Ingrid  Melicherovej, 
Bratislava , v Havranej pri dome č. 45. 

 
 

 
 
                 Ing. Jozef Magdolen 

                                         starosta obce Zázrivá 
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