
 
U Z N E S E N I E 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, 
konaného dňa:  26. 5.  2006,  č.: 4 / 2006. 

 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca p. Milana Bellu , zo dňa 3. 2. 2006. 
2.Žiadosť o prenájom bytu p. Antona Drengubiaka, Stred č. 306. 
3.Žiadosť o prenájom bytu p. Marty Foltínovej, Plešivá č. 57. 
4.Žiadosť o prenájom bytu p. Karola Karcola a manž., Stred č. 13. 
5.Žiadosť o poskytnutie úľavy na daň z nehnuteľností a na odvoz komunálneho odpadu p. 
Adama Liga sa a manž., Stred č. 46 
6.Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu strechy na hospodárskej budove poškodenej 
snehom p. Žofie Majdišovej, Grúne č. 19. 
7.Žiadosti  o odkúpenie obecného pozemku pod výstavbu rod. domov p. Ing. Pavla Karcola, 
Stred č. 260 a p. Stanislava Záňa, Havířov, Podlesí, ČR. 
8.Rozhodnutie Okresného súdu v Dolnom Kubíne na uspokojenie pohľadávky v požadovanej 
výške. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Oľga Štiaková 
                                           člen:  Ľudovít Fedor 
                                           člen:  Vladimír Ondruš 
 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:         Ján Záň 
                                                     Jozef Zubaj. 
 
C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Domovu dôchodcov a Domovu sociálnych 
služieb pre dospelých, Havrania č. 35 na nákup darčekov pre ich klientov vo výške 200.- Sk 
na klienta a finančný príspevok vo výške platobných výmerov za komunálny odpad za rok 
2006. 
2.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Oľge Hlbočanovej, Dolina č. 14, časť 
parc. č. E-KN 21300/14. 
3.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Ing. Viktora Majdiš, Stred č. 118, časť 
parc. č. E-KN 21300/14 na zriadenie prístupovej cesty ku rod. domu č. 157. 
4.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Jánovi Borončovi a manž., Stred č. 87, časť 
parc. č. 740/2  o výmere 42,35 m2 za  70.- Sk/m2 . 
5.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Albínovi Pazderovi a manž., Stred č. 87, časť 
parc. č. 740/2  o výmere 42,66 m2 za  70.- Sk/m2. 
6.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Štefanovi Zajoncovi a manž., Stred č. 87, časť 
parc. č. 740/2  o výmere 42,64 m2 za  70.- Sk/m2   . 
7.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Augustínovi Kázikovi a manž., Stred č. 87, časť 
parc. č. 740/2  o výmere 41,82 m2 za  70.- Sk/m2. 
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8.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Jozefovi Markovi a manž., Ráztoky č. 59    
pri ich rod. dome, parc. č. 20885/2 o výmere 81 m2. 
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pavlovi Juríkovi a manž., Stred č. 196, parc. č. 
21411/11 o výmere 91 m2  po 1.- Sk/m2 a parc. č. 21411/16 o výmere 14 m2 po 280.- Sk/m2.  
10.Žiadosť o zakúpenie drevených fošní – 12 m2  na podlahu p. Františkovi Janoškovi, Dolina 
č. 109. 
11.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Vladimírovi Repáňovi, Vrútky 
v Kozínskej pri jeho rod. dome , parc. č. 3652/3  o výmere 97 m2. 
11.Žiadosť  T. J.  Fatran Zázrivá o finančný príspevok do výšky 50.000.- Sk, s doplnením 
jednotlivých položiek v zmysle projektu. 
12.Žiadosť Turizmu Zázrivá o dotáciu z obce na akciu cykloprechod a na akciu pálenie 
Jánskeho ohňa vo výške 20.000.- Sk.   
13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Igorovi Žúborovi, Havrania č. 47 pod 
výstavbu rod. domu – časť parc. č. 21388/12 v Ústredí za 70.- Sk/m2 / pozemok v extraviláne 
obce /  o výmere určenej v geom. pláne.  
14. Žiadosť o odkúpenie obecného   pozemku p. Jozefovi Timanovi a manž., Stred č. 126, 
parc. č. 568/8 o výmere 13 m2 po 70.- Sk/m2.  
15.Žiadosť o finančný príspevok vo výške 25.000.- Sk z rozpočtu obce – príspevky 
organizáciám pre Požiarnu ochranu . 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Neodpredať obecný pozemok p. Albínovi Pazderovi a manž., Stred č. 87 / pri družstevnej 
bytovke / . 
2. Neodpredať obecný pozemok p. Štefanovi Zajoncovi   a manž., Stred č. 87 / pri družstevnej 
bytovke / . 
3. Neodpredať obecný neknihovaný pozemok na základe námietky p. Terézie Fedorovej, 
Stred č. 45, o ktorý požiadali p. Ondrej Fedor a manž., Dolina č. 11 a p. Beata Bridová, 
Bánovce nad Bebravou.  
4.Nedať mandát starostovi obce hlasovať vo veci rozdelenia Vodárenskej spoločnosti, pokiaľ 
nebudú k dispozícii hodnoverné vyjadrenia vo veci čerpania fondov z EÚ na projekty 
odkanalizovania Oravy. 
5. Vydať kolekciu pohľadníc a upomienkových predmetov z príležitosti výročia obce do 
výšky 20.000.- Sk.   
6.Navrhovanú úpravu rozpočtu ZŠ a školských stredísk schváliť až po prehodnotení 
 príjmovej  a výdavkovej skladby  rozpočtu ZŠ a školských stredísk na rok 2006.  
 
 

 
 
 

 
 
                 Ing. Jozef Magdolen 

                                         starosta obce Zázrivá 
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