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

konaného dňa:  22.  9.  2006,  č.: 6/ 2006. 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
1.Námietku voči územnému plánu obce od Stanislava Záňa a Štefánie Macekovej, Dolina č. 4 
a od Jána Kralčáka, Stred č. 102. 
2.Žiadosť Moniky Fašánkovej, Grúne 16 o pridelenie sociálneho bytu. 
3.Žiadosť Jozefíny Štefaničákovej, Dolina 29 o pridelenie sociálneho bytu. 
4.Žiadosť  Vladimíra Šumského, Istebné 150 a družky Eriky Smolkovej, Stred 310, o 
pridelenie sociálneho bytu. 
5. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty v Havranej – Klobúče. 
6. Dohodu o prevzatí 14 ks výtvarných diel z II. ročníka medzinárodného maliarskeho plenéru 
2006 v celkovej sume 345.000.- Sk. 
7.Výsledky z výberového konania  na zrealizovanie prístavby – Domu služieb s galériou. 
 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu: predseda:  Oľga Štiaková 
                                    člen:          Ján Záň 
                                    člen:          Ing. Albín Štyrák 
2. Zapisovateľa:                            Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:          Milan Bella 
                                                      Jozef Zubaj 
 
C/ Schvaľuje:  
1. Žiadosť o povolenie usporiadať hudobnú produkciu – „katarínsku zábavu“25. 11. 2006 pre 
Dobrovoľný hasičský zbor v Zázrivej. 
2. Odpredaj neknihovaného pozemku  v zmysle geom. plánu pre Gustáva Kršku a manž., 
Stred 314 pri ich rod. dome.  
3. Odpredaj neknihovaného pozemku – diely č. 27, 28 a 29 v zmysle geom. plánu pre 
Stanislava Kozáka a manž., Stred 405 pri ich rod. dome. 
4. Sociálnu výpomoc vo výške 3.000.- Sk na zakúpenie palivového dreva pre Boženu 
Majdišovú, Havrania 3. 
5. Sociálnu výpomoc vo výške 3.000.- Sk na zakúpenie palivového dreva pre Jána Sýkoru, 
Ráztoky . 
6.  Zmenu  položiek rozpočtu na akciu cykloprechod  Záujmovému združeniu Turizmu 
Zázrivá so zachovaním pôvodne schválenej finančnej čiastky. 
7. Počet deväť poslancov  obecného zastupiteľstva v Zázrivej pre budúce volebné  obdobie  
a dva volebné okrsky v kultúrnom dome pre voľby do samosprávnych orgánov obcí, ktoré sa 
budú konať 2. 12. 2006. 
8. Miesto pre vylepovanie plagátov pre komunálne voľby – tri betónové rúry na nástupišti.  
9. Jednu reláciu v miestnom rozhlase a jeden volebný míting v kultúrnom dome pre 
kandidátov na starostu obce bezplatne. 
10. Použitie finančných prostriedkov vrátených z energetických zariadení na kapitálové 
výdavky – realizáciu prístavby Dom služieb s galériou. 
11. Návrh riaditeľa  ZŠ zo dňa 22. 9. 2006 na úpravu  rozpočtu Školského strediska 
záujmových činností na rok 2006. 
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12. Rekonštrukciu obidvoch sociálnych zariadení v telocvični s navýšením finančných 
prostriedkov o cca 150.000.- Sk 
13. Zakúpenie 20 ks úsporných lámp 100 W Philips na verejné osvetlenie v obci.  
14. Namontovanie novej úspornej lampy v Doline medzi domami Ing. Viktora Majdiša 
a Pavla Zicha.  
15. Prémie starostovi obce vo výške 40 % za tretí štvrťrok 2006. 
 
D/ Rozhodlo: 
1.Nevyhovieť žiadosti o zníženie ceny za odpredávaný neknihovaný pozemok parc. č. 3853/4 
o výmere 517 m2   Jaroslavovi Mäsiarovi, Stred 424. 
2. Nevyhovieť žiadosti o prehodnotenie ceny za odpredávaný obecný pozemok Pavlovi 
Juríkovi a manž., Stred 196. 
3. O prenájme troch bytov na starom obecnom úrade bude rozhodovať sociálna komisia. 
Zmluvy s nájomcami sa budú uzatvárať na dobu určitú – na jeden rok. Návratnosť nákladov 
na zriadenie bytov počítať na dobu 25 rokov.  
4. Žiadosť Spišskej katolíckej charity  o oslobodenie ich zariadenia Domu Charitas od dane 
z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad, prerokovať na zastupiteľstve pri 
schvaľovaní VZN o dani z nehnuteľností a VZN o poplatkoch za komunálny odpad. 
5. Ukončiť dňom 22. 9. 2006 prijímanie žiadostí o odkúpenie obec. stavebných pozemkov pri 
býv. chate.  
6. Zrušiť uznesenie č. 3/2005, zo dňa 27. 5. 2005 o dražbe stavebných pozemkov pri býv. 
chate. 
7.  Prideľovanie stavebných pozemkov pri býv. chate vykonať žrebovaním. Zo žrebovania 
vylúčiť Ing. Kapustnicovú – Mäsiarovú  z dôvodu uzavretia manželstva so žiadateľom Petrom 
Mäsiarom. Žrebovanie uskutočniť len s prítomnými žiadateľmi. S úspešnými žiadateľmi 
uzatvoriť kúpne zmluvy na dobu desať rokov s predkupným právom obce Zázrivá. Ku cene 
predávaných pozemkov 280.- Sk/m2  pripočítať náklady za geometrický plán. 
8. Vyčleniť z rozpočtu obce sumu jeden milón korún na zastrešenie bývalej knižnice. 
 
E/ Ukladá: 
1.Zástupcovi starostu prejednať so Správou a údržbou ciest v Dolnom Kubíne spôsob 
odvodnenia časti cesty v Kozínskej  aj za účasti Jána Záňa, Havrania 1. 
2. Zástupcovi starostu zabezpečiť preloženie lampy verejného osvetlenia v Ráztokách - od  
domu Jozefa  Červeňa o jeden stĺp vyššie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Jozef Magdolen 

                                                                                        starosta obce Zázrivá 
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