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

konaného dňa:  7.  9.  2007,  č.: 5 / 2007. 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť p. Jozefa Fedora, Dolina č. 15, o prenájom obecných obchodných priestorov . 
Žiadosť  bude znova prerokovaná po dokončení priestorov v Dome služieb a po uhradení 
nedoplatkov  žiadateľom obci za prenájom  priestorov v kultúrnom dome v minulosti. 
2.Žiadosť p. Miroslavy Matúšovej , Dolina č. 127 o odkúpenie neknihovaných pozemkov 
v Ráztokách parc. č. 20911/11 – TTP o výmere 64 m2 a parc. č. 21300/3 o výmere cca 83 m2 
z dôvodu výstavby rodinného domu. Cena za pozemky: 200.- Sk/m2. Žiadosť bude 
prerokovaná na najbližšej obecnej rade a potom na obecnom zastupiteľstve . Žiadateľke bolo 
doporučené dať si vyhotoviť geometrický plán na odkupované pozemky.  
3. Žiadosť o finančnú spoluúčasť obce pri financovaní prekládky vodovodnej prípojky 
a elektrických stĺpov žiadateľov p. Karcola, p. Barienčikovej, p. Mandinca, p. Ing. Igora 
Žúbora, p. Fedora  a p. Bíleka. Žiadosť bude prejednaná na obecnej rade a následne na 
obecnom zastupiteľstve v októbri 2007.  
4. Žiadosť o úpravu cesty v Bielej / Za vrchom – pod Čapicou / p. Jána Mahúta s manželkou.  
Žiadosť bude prejednaná na obecnej rade a následne na obecnom zastupiteľstve v októbri 
2007. 
5.Žiadosť p odkúpenie neknihovaného pozemku v Doline p. Františka Štyráka, Dolina č. 50, 
jedná sa o parc. č. 2091/56 TTP o výmere 316 m2. Žiadosť bude prejednaná na obecnej rade 
a následne na obecnom zastupiteľstve v októbri 2007. 
6.  Žiadosť p. Boženy Majdišovej, Havrania č. 3, o pridelenie palivového dreva. Žiadosť bude 
prejednaná na obecnej rade a následne na obecnom zastupiteľstve v októbri 2007. 
7.Žiadosť p. Anny Jašicovej , Dolný Kubín, o preloženie inžinierskych sietí na pozemku v jej 
vlastníctve. Obec nie je vlastníkom inžinierskych sietí a ani nemôže do nich zasahovať. 
8.  Návrh realizácie amfiteátra, resp. pódia v priestoroch za kultúrnym domom. 
9. Konečnú realizáciu prác medzi firmou Bučkuliak a obcou  Zázrivá – dokončenie 
doasfaltovania ryhy po plynofikácii v Doline, Ráztokách a v Plešivej. 
10. Členstvo obce Zázrivá v ZMOS-e. 
11. Služby práčovne „MAJA „ Istebné v našej obci podľa zverejneného harmonogramu. 
12. Informáciu p. Jozefa Datku o zlej situáciu organizovania futbalu v obci.  Na najbližšie 
zasadanie obecnej rady bude pozvané vedenie Telovýchovnej jednoty v Zázrivej. 
13. Informáciu p. Ing. Jána Žúbora o riešených „čiernych stavbách“ a následných 
priestupkových konaniach a uložených sankciách. Tiež informáciu o vydaných stavebných 
povoleniach obcou Zázrivá v tomto roku k dnešnému dňu / 7. 9. 2007 /. 
 
14.Informáciu o zložení jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva. 
15. Správu hlavného kontrolóra p. Ing. Viktora Majdiša o vykonanej kontrolnej činnosti 
v prvom polroku 2007. 
16. Interpelácie poslancov: 
- p. Jozefa Červeňa o potrebe riešiť autobusovú čakáreň  a verejné WC v Ústredí  
- p. Antona Drengubiaka o pokračovaní stavebných prác na Dome služieb p. Mníchom 
- p. Ambróza Otrubu o oprave ciest v Plešivej u Plančov, riešenie križovatky Zázrivá – smer  
  Terchová a križovatky z IBV na št. cestu, oprava cesty do Pasiek  
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17. Informáciu starostu obce o otvorení náučného chodníka pri Záchrannej a rehabilitačnej 
stanici dravcov v Doline. 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda:  Jana Pazderová 
                                            člen:  Tibor Bílek a Anton Drengubiak 
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:  Jaroslav Láštic a Stanislav Žúbor.  
 
C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť o odpredaj neknihovaných pozemkov pre p. Rastislava Velikého, bytom Jastrabie 
nad Topľou 6, zastúpeného p. Martinom Valtom – parc. č. 2038/9 TTP o výmere 78 m2 
a parc. č. 2038/2 TTP o výmere 107 m2 v cene 200.- Sk/m2, podľa predloženého geom. plánu 
č.: 30216621-018/2007, zo dňa 24. 08. 2007, v k. ú. Zázrivá – Dolina.  
2. Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku v Ústredí pre p. Františka Chudaša 
s manželkou, Stred č. 299,  časť parc. č. 21537 – orná pôda o výmere cca 400 m2 v cene 200.- 
Sk /m2, odpredaj sa uskutoční po predložení geom. plánu. 
3.Prenájom 2- izbového bytu na býv. obecnom úrade pre p. Petra Juríka, Stred č. 196 a p. 
Eriku Červeňovú, Biela č. 54. Mesačné nájomné bude vo výške 3.530 .- Sk plus zálohové 
platby na energie . 
4.Prenájom 1- izbového bytu na býv. obecnom úrade pre p. Vladimíra Šumského, Istebné č. 
150 a p. Eriku Smolkovú, Stred č. 310. Mesačné nájomné bude vo výške 2.541.- Sk plus 
zálohové platby na energie . 
5. Žiadosť Záujmového združenia Turizmus Zázrivá o finančnú dotáciu 19.756.- Sk / 
z poplatkov za ubytovaciu kapacitu /  za II. polrok 2006 v zmysle platného VZN o podpore 
turizmu. Finančné prostriedky budú použité na  prevádzku turisticko-informačnej kancelárie . 
Podpredseda Turizmu Zázrivá p. Jozef Datko  bol vyzvaný, aby svojich členov upozornil na 
dodržiavanie platného VZN a termínov v ňom uvedených na predkladanie žiadostí o dotáciu. 
6. Realizáciu stavby rozšírenie vodovodu v Plešivej , navýšenie rozpočtu na túto stavbu 
z dôvodu potreby vyhotovenia geometrického plánu po dokončení stavby, poplatkov na 
zavkladovanie zmlúv o vecnom bremene a zriadenie vecného bremena na dotknuté pozemky. 
7. Odmenu starostovi obce za druhý štvrťrok 2007 vo výške 15 % základného mesačného 
platu.   
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Zverejniť návrh zmien VZN obce o hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu 
zverenom obci Zázrivá a návrh zmien VZN obce o  nájme a podnájme nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce Zázrivá, predložené poslancom p. Jaroslavom Lášticom.. 
 
E/ Ukladá: 
1.Starostovi obce a poslancom OZ p. Jozefovi Červeňovi , p Ambrózovi Otrubovi, 
a hlavnému kontrolórovi obce p. Viktorovi Majdišovi, zúčastniť sa rokovania s pracovníkmi 
SAD Dolný  Kubín ohľadom prehodnotenia spojov, ktoré SAD Dolný Kubín navrhlo zrušiť, 
resp. o ich zachovaní  a dotovaní z obecného rozpočtu. 
 
 

                                                Mgr. Jozef Kazárik 
                                                 starosta obce Zázrivá 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk

