UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 13. 05. 2011, č.: 2 / 2011.

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela 66, Zázrivá o odkúpenie neknihovaného pozemku
v Bielej – parc. č. 20958/2 o výmere 109 m2 z dôvodu , že žiadateľka nemá vysporiadaný
susedný pozemok.
2. Žiadosť p. Andreja Mäsiara a manž. Magdalény Mäsiarovej, Dolina 120 o stanovisko
k pozemku parc. č. 3981/7 v k. ú. Zázrivá-Plešivá z dôvodu výstavby rodinného domu .
3. Žiadosť p. Stanislava Marku , Tulská 2025/5, Dolný Kubín o stanovisko k pozemku parc.
č. 3981/7 v k. ú. Zázrivá-Ráztoky z dôvodu plánovanej výstavby.
4.Informáciu p. Mgr. Medveckej, o prevádzkovaní lekárne v Zázrivej.
5.Informáciu p. Mgr. Daubnera, riaditeľa ZŠ v Zázrivej o spoločnom školskom úrade.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá o chove a držaní psov.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík
člen: Ambróz Otruba
člen: Ing. Miroslav Macek.
2. Zapisovateľa: Ing. Jána Žúbora.
3. Overovateľov zápisnice: Pavol Otruba a Peter Štyrák.
C/ Schvaľuje:
1. Žiadosť p. Ivana Fašánka a manž., Biela 22, Zázrivá o odkúpenie neknihovaných
pozemkov pri ich rodinnom dome podľa GP č. 30216621-064/2010 a to KN parc. č. : 1237/2zast. pl. o výmere 57 m2, 1237/4-zast. pl. o výmere 39 m2, 1237/10-zast. pl. o výmere 6 m2,
1237/11-zast. pl. o výmere 74 m2, 1237/12-zast. pl. o výmere 34 m2, spolu 210 m2, cena 1,66
€/m2 .
2. Žiadosť p. Jána Záňa, Dolina 126, Zázrivá o odkúpenie neknihovaného pozemku parc. č.
20910/4 – ostatné plochy o výmere 99 m2 za cenu: 6,64 €/m2 v k. ú. Zázrivá, Dolina,
nakoľko je vlastníkom susedných pozemkov E KN parc. č. 14588/1, 14588/2, 14588/3,
14588/4 v celosti.
3. Žiadosť p. Jozefa Otrubu, Oravská Poruba 285 o odkúpenie neknihovaných pozemkov pri
jeho rodičovskom rodinnom dome v Bielej podľa GP č. 36433756-139/2010 a to KN parc. č. :
1347/4-zast. pl. o výmere 84 m2, 1355/2-zast. pl. o výmere 265 m2, 1357/1-zast. pl. o výmere
168 m2, ale iba diel č. 7 o výmere 59 m2, 1357/2-zast. pl. o výmere 107 m2, ale iba diel č. 9
o výmere 26 m2 a 1355/4 - zast. pl. o výmere 16 m2 v celosti, cena 1,66€/m2 .
4. Platby za prenájom kultúrneho domu od 16. 5. 2011podľa predloženého návrhu.
5. Harmonogram prípravy Komunitného plánu v obci Zázrivá .
6. Odmenu starostovi obce za 1. štvrťrok 2011 vo výške 27 % základného platu.

E/ Rozhodlo:
1. Neschváliť žiadosť p. Miroslavy Fedorovej, Stred 439, Zázrivá o prenájom pozemku parc.
č. 4624/6 v k. ú. Zázrivá – Stred za účelom skladovania dreva z dôvodu, že prenájmom
pozemku by sa zamedzil prístup k domu p. Manca.
2. Nedať súhlas p. Jánovi Matišíkovi, bytom J. Bytčiančina 308/5, Lietavská Lúčka pre
Slovenský pozemkový fond k odpredaju pozemku parc. č. 20971/5 v k. ú. Zázrivá, Havrania.
3. Obec dá vypracovať projekt výstupišťa pre autobusy SAD pre Základnou školou v Zázrivej
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí.

Bc. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

