UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 19. 08. 2010, č.: 3 / 2010.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Martina Valta a manž., bytom Jarná 677/1, Spišské Vlachy o odkúpenie parc. č.
2091/55 o výmere 37 m2 , obecný neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Dolina. Na pozemku
sa nachádza odvodňovacia šachta, ktorú žiadateľ dokončí, osadí na ňu poklop a bude ju
udržiavať. OZ bude súhlasiť s odpredajom požadovaného pozemku za podmienky, že žiadateľ
na svoje náklady vybuduje odvodňovací rigol medzi miestnou komunikáciou a svojím
parkoviskom a umožní obci vstup ku šachte a aj prípadné pripojenie sa do šachty. Žiadateľ
bude dbať o údržbu a prevádzku šachty.
2. Žiadosť p. Mgr. Pavla Breiera, Jurigovo nám. 15, Bratislava o odkúpenie časti parc. č.
2091/102 o výmere cca 28 m2 , obecný neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Dolina, pod
výstavbu garáže. Odpredaj bude riešený po vypracovaní geom. plánu , ktorý zabezpečí
žiadateľ.
3. Žiadosť p. Vladimíra Antola, Plešivá 76 o opravu cesty do Hornej Plešivej. Čiastočná
oprava cesty bude riešená z finančných prostriedkov obce z rezervného fondu.
4. Žiadosť občanov z Doliny o opravu cesty do Jankých . Čiastočná oprava cesty bude riešená
z finančných prostriedkov obce z rezervného fondu.
5. Žiadosť Motokros klub Zázrivá, zastúpeného p. Františkom Prílepkom, Ivanom Prílepkom
a Romanom Gaššom o obnovenie povolenia na vybudovanie motokrosovej trate v Pasekách,
žiadatelia budú vyzvaní na nové jednanie so všetkými dotknutými stranami.
6. Žiadosť p. Ing. Pavla Kubalu, Royova 23, Bratislava o opravu cesty v Bielej od p. Mlynára
po p. Kubalu.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok
2009.
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009.
9. Tlačovú správu ZMOS-u o financovaní miest a obcí a o prepade podielových daní v tomto
roku.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Ing. Albín Štyrák a Jozef Červeň.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice: Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor.
C/ Schvaľuje:
1. Prenájom obecného neknihovaného pozemku časť parc. č. 837/2 o výmere 25 m2 / 15 m2
pod garáž a 10 m2 na prístupovú cestu do garáže p. Mgr. Alene Majdišovej, Stred 69 za 0,33
€/m2/rok
2. Žiadosť p. Jaroslava Mäsiara, Gustáva Kršku, Ľuboša Butkaja a Rastislava Voleka
o vybudovanie detského ihriska rozmerov cca 15 x 30 m na obecnom neknihovanom
pozemku v Ústredí u Chudašov na parc. č. 3854/1.

3. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku p. Ing. Borisovi Kôpkovi a manž., Stred 47
a to pozemkov zobrazených v zmysle GP č. 36433756-103/2010 ako KN parc. č.: 887/5záhrada o výmere 75 m2, 887/6 - záhrada o výmere 101 m2, 887/7 - záhrada o výmere 51 m2,
887/8 - záhrada o výmere 17 m2, cena: 10.- €/m2, za účelom prístupu k svojmu stavebnému
pozemku. Pozemky sa odpredávajú ako prípad osobitného zreteľa.
4. Odpredaj obecného p. Antonovi Drengubiakovi, Stred 345, zobrazeného v zmysle GP č.
44145098-22/2010 ako KN parc. č.: 640/8 – zast. plocha o výmere 50 m2 , k. ú. Zázrivá,
Stred, cena: 20.- €/m2 . Pozemok sa odpredáva ako prípad osobitného zreteľa.
5. Finančnú dotáciu pre TJ Fatran Zázrivá vo výške 1.000.- € na činnosť futbalového oddielu
na rok 2010 na základe dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie.
6. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí obecné zastupiteľstvo v Zázrivej schvaľuje:
- jeden volebný obvod pre celú obec Zázrivá
- deväť poslancov obecného zastupiteľstva v obci Zázrivá v ďalšom volebnom období.
7. Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2009 bez výhrad.
8. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu obce Zázrivá vo výške 6.000.- € na
účely financovania havarijných nepredvídaných udalostí.
9. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 33.000.- € na opravy ciest
poškodených prívalovými dažďami.
10. Odmenu starostovi obce Zázrivá za II. štvrťrok 2010 vo výške 17,5 % základného platu.
11. Vybudovanie WI-FI pripojenia na internet v centre obce do cca 300.- €.
D/ Rozhodlo:
1. Neodpredať obecný neknihovaný pozemok parc. č. 231/5 TTP o výmere 30 m2 žiadateľovi
p. Vladimírovi Trnovcovi a manž., bytom Havrania 124. Pozemok môžu žiadatelia užívať ako
prístupovú cestu k svojmu stavebnému pozemku, na ktorom plánujú stavať rodinný dom.
2. Neodpredať obecné neknihované pozemky žiadateľovi p. Vladimírovi Karcolovi, bytom Ľ.
Ondrejova 844/1, Prievidza, zobrazené v zmysle GP č. 30216621-132/2006, overeného 14.
06. 2010, ako parc. č. 4078/5, 4078/7, 4078/9, 4079/5 v k. ú. Zázrivá, Plešivá.

Mgr. Jozef Kazárik
starosta obce Zázrivá

