
 
U Z N E S E N I E 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, 
konaného dňa:  24. 11.  2006,  č.: 7 / 2006. 

 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
1.Žiadosť p. Jany Mandincovej, Dolina 122 o odstránenie septika zo stavebného pozemku 
parc. č. 742/1 / pri býv. chate/. 
2.Žiadosť o prenájom obecného bytu pre p. Janettu Prílepkovú, Stred 123. 
3.Žiadosť o prenájom PUMS haly pri pošte pre p. Martina Valta, konateľa spol. MAVA, s.r.o. 
na výrobnú činnosť. 
4.Žiadosť o umiestnenie prevádzky na obchodnú činnosť p. Mariuszovi Kapusciarzovi, 
Tvrdošín. 
5. Žiadosť o prenájom obecných priestorov za účelom podnikania v Dome služieb p. Márii 
Karcolovej, Stred 86. 
6. Žiadosť o prenájom obecného bytu pre p. Ing. Zuzanu Karcolovú, Stredc 261  a p. 
Františka Karcola, Stred 278. 
7.Žiadosť o prekládku elektrického vedenia , ktoré vedie ponad stavebný pozemok parc. č. 
741/7 / pri bývalej starej chate /  p. Tiborovi Bílekovi a manž. , Havrania 68. 
8. Ústnu námietku manželov Lobotkovcov  k územnému konaniu  stavby na Grúňoch p. Bc. 
Trelaja Claudeho, bytom Nové Zámky . 
 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Oľga Štiaková 
                                    člen:         Jozef Zubaj 
                                    člen:         Milan Bella 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:         Ľudovít Fedor 
                                                     Ján Záň 
 
C/ Schvaľuje:  
1.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Jánovi Otrubovi, Stred 41, pri jeho 
rodinnom dome v Ústredí o výmere 125 m2. 
2.Žiadosť Turizmu Zázrivá o preplatenie faktúry vo výške 3.195.- Sk. za zriadenie 
internetovej prípojky pre Združenie Turizmu . Internet je prístupný verejnosti . 
3.Žiadosť o prenájom pozemku v Ústredí p. Jozefovi Datkovi, Stred 228, na dobu 5 rokov na 
umiestnenie stánku so zmrzlinou podľa priloženého plánu. 
4.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku manželom Márii a Jozefovi Šustrovcom, 
Dolina 155 vo výmere 33 m2 z dôvodu zriadenia prístupovej cesty k ich rodinnému domu. 
5. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pod bytovkou č. 87 v Ústredí pre p. Emíliu 
Pazderovú a manžela Ľuboslava Pazderu, Stred 87. 
6. Žiadosť o refundáciu úhrady za komunálny odpad v roku 2006 a finančný príspevok na 
zakúpenie vianočných darčekov pre klientov v Dome Charitas v Zázrivej.  
7.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Miroslavovi Trnovcovi, Dolný Kubín,  pri  
rodinnom dome v Končitej vo výmere 216 m2 podľa priloženého geometrického plánu. 
8.Sociálnu materiálovú výpomoc pre maloleté deti p. Špirkovej, Havrania do výšky 15.000.- 
Sk.  



9. Žiadosť o prenájom priestorov na prevádzkovanie lekárne p. Mgr. Jiřine Medveckej, Dolný 
Kubín / súčasná lekáreň a ďalších  30 m2 / . 
10. Žiadosť o sociálnu výpomoc do výšky 5.000.- Sk na uhradenie nákladov na zriadenie 
elektrickej prípojky p. Jánovi Butkajovi,  Stred . 
11.Žiadosť o zmenu rozpočtu ZŠ a školského stravovania tak, ako boli predložené v zmysle 
návrhu riaditeľa školy. 
12.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Zázrivá.  
13.Zmenu kapitálových položiek v rozpočte obce na dostavbu nájomných bytov vo výške 
900.000.- Sk.   
14.Úpravu rozpočtu obce na prístavbu Domu služieb - navýšenie o 200.000.- Sk z dôvodu 
zmeny konštrukcie stropov.  / Dodatok ku zmluve o dielo /. 
15.Zmenu konštrukcie strechy na Dome služieb na sedlovú s možnosťou využitia podkrovia 
a zmenu krytiny strechy na plechovú. 
16.Úpravu rozpočtu obce na rok 2006 podľa skutočného čerpania na základe predloženého 
návrhu učtárne a to v položkách matrika, manipulačné poplatky za úver a úroky z úveru, 
uhradenie čiastky 59.000.- Sk za záchytnú stanicu v Dolnom Kubíne, príjmy a výdaje na 
územnom pláne obce, zakúpenie odpadových nádob, realizácia kanalizácie v centre obce, 
stravné v školskej jedálni – príjmy a výdaje, navýšenie kapitoly kultúra o cca  200.000.- Sk  
/mzdy, energie, ... /, odvoz komunálneho odpadu – navýšiť položku o cca  200.000.- Sk.   
17.Čerpanie rezervného fondu obce vo výške 330.000.- Sk na opravu strechy ZŠ. 
18.Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007. 
19.Všeobecné záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností na rok 2007. 
20.Všeobecné záväzné nariadenie obce o záväznej časti územného plánu obce Zázrivá. 
21.Starostovi obce prémie za štvrtý štvrťrok 2006 vo výške 40 %. 
22.Zástupcovi starostu obce odmenu za  volebné obdobie vo výške jeho mesačného platu . 
23.Hlavnému kontrolórovi obce odmenu za volebné obdobie vo výške jeho dvoch mesačných 
platov. 
 
D/ Rozhodlo: 
1.Prejednať odpredaj neknihovaných pozemkov v Plešivej s p. Ľudmilou Vránovou, 
manželmi Mahútovcami a manželmi Karcolovcami / oproti ich rodinných domov /. 
2.Vstúpiť do jednania o možnosti odkúpenia pozemkov od p. Jána Kralčáka, Stred 102 pri 
bývalej chate. 
3.Odpredať cenné papiere , ktoré sú výlučným vlastníctvom obce Zázrivá, v zmysle žiadosti o 
prerozdelení Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 
4.Poukázať Základnej škole finančnú čiastku 55.000.- Sk z rozpočtu obce na položenie novej 
dlažby v školskej jedálni. 
5.Zakúpiť 40 ks lámp na verejné osvetlenie v obci.  
 
E/ Ukladá: 
 
1. Prednostovi úradu zvolať inventarizačnú komisiu na 29 .11. 2006 o 13.00 hod. a vykonať 
inventarizáciu majetku v ZŠ, kultúrnom dome a v miestnej knižnici. 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Jozef Magdolen 

                                                                                        starosta obce Zázrivá 


