UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 29. 06. 2011, č.: 3 / 2011.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť SYRKUP s.r.o., Biely Potok 758, Terchová, zast. p. Boženou Záňovou, bytom
Zázrivá, Dolina č. 125 o odkúpenie obecného pozemku časť C KN parc. č. 579 v k. ú.
Zázrivá, Stred.
2. Žiadosť p. Eleny Karcolovej, bytom Zázrivá, Havrania 15 o odkúpenie obecných pôvodne
neknihovaných pozemkov C KN parc. č. 2958/5 a 2958/4 v k. ú. Zázrivá, Havrania.
3. Žiadosť p. Petra Šuvadu, bytom Dolina 179, Zázrivá o namontovanie lampy verejného
osvetlenia .
4. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2010
a Správu o preverení súladu hospodárenia obce Zázrivá so zákonom č. 583/2004 Z.z.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2010.
6. Pripomienky Školskej rady ohľadom opravy kanalizácie v jedálni, oprave pergol a potreby
vymaľovania učební v Základnej škole v Zázrivej.
7. Informáciu starostu obce o spoluúčasti obce a p. Romana Bruteniča na rekonštrukcii cesty
v Ráztokách.
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: St. Žúbor a Ing. Miroslav Macek.
2. Zapisovateľa:

Ing. Ján Žúbor.

3. Overovateľov zápisnice:

Tibor Bílek a Jozef Červeň.

D/ Schvaľuje:
1. Žiadosť p Viktora Mahúta, Turčianske Kľačany 50, Vrútky o odkúpenie obecných pôvodne
neknihovaných pozemkov v k. ú. Zázrivá, Dolina , zapísaných ešte ako E KN parc. č.
21300/14 na LV č. 4712 Obec Zázrivá v celosti, ale v zmysle GP č. 30216621-112/2009, zo
dňa 19. 08. 2009, úradne overeného dňa 11. 09. 2009 zobrazené ako C KN parc. č.: 922/15 –
záhrada o výmere 225 m2 , 1922/14 – záhrada o výmere 10 m2 , 1925/13 – zast. plochy o
výmere 347 m2 , 1925/4 – zast. plochy o výmere 30 m2 , 1925/3 – zast. plochy o výmere 91
m2 , 1926/4 – orná pôda o výmere 182 m2 , 1926/3 – orná pôda o výmere 43 m2 ,
1926/7 – orná pôda o výmere 5 m2 , 1925/8 – zast. plochy o výmere 8 m2 , 1925/7 – zast.
plochy o výmere 6 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodičovskom rodinnom dome s.
č. 39 , zároveň sa ruší Kúpna zmluva zo dňa 19. 07. 2006, pričom cenové podmienky
zostávajú pôvodné.

2. Žiadosť p. Terézie Fedorovej, Grúne 10, Zázrivá o súhlas Obecného zastupiteľstva
v Zázrivej k odkúpeniu pozemku C KN parc. č. 2562 – zastavané plochy o výmere 17 m2, ale
iba diel č. 47 o výmere 15 m2 v k. ú. Zázrivá, Grúne od Slovenského pozemkového fondu a to
z dôvodu vysporiadania pozemku pod hospodárskou stavbou.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 3-02-2011 o chove a držaní psov na území
obce Zázrivá.
4. Záverečný účet obce Zázrivá za rozpočtový rok 2010 bez výhrad.
5. Plat starostu obce od 1. 6. 2011 vo výške 1980.- € ( 1,98 násobok priemernej mzdy plus
navýšenie o 30 % ).
6. Odmenu starostovi obce za apríl a máj 2011 vo výške 19 % základného platu.
7. Navýšenie rozpočtu obce v kapitole požiarna ochrana o 1000.- € pre účely organizovania
celooravskej súťaže „Plameň“.
8. Rekonštrukciu cesty v Ústredí od Timanovcov , popred obecný úrad až po koniec
ostrovčeka ( vybratie dlažobných kociek, položenie asfaltového koberca, vybudovanie
chodníkov ). Za asfaltový koberec hlasovali poslanci: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton
Drengubiak, Peter Štyrák a Ambróz Otruba, proti asfaltovému kobercu (za rekonštrukciu
čadičovej dlažby )
Hlasovali poslanci: Stanislav Žúbor, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek a Pavol Otruba.
9. Presun 10 % finančných prostriedkov z prebytku z minulého roku do rezervného fondu, čo
je suma 2500.- €.
E/ Rozhodlo:
1. Zrušiť pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 3/2003 o chove a držaní
psov na území obce Zázrivá.
2. Vyhovieť protestu prokurátora JUDr. Tomáša Balogha, Okresná prokuratúra v Dolnom
Kubíne, v plnom rozsahu voči Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 3/2003
o chove a držaní psov na území obce Zázrivá.
F/ Ukladá:
1. Obecnému úradu pripraviť Nájomnú zmluvu s Urbárom, poz. spol. Zázrivá na pozemok
pod zberný dvor a rozpočet na prípravu zberného dvora komunálnych odpadov vedľa skládky
bývalého ASOKS-u.
2. Prednostovi obecného úradu zmapovať potrebu osadenie dopravných značiek „Daj
prednosť v jazde“ v križovatkách obecných ciest s cestami II. a III. triedy na území obce
Zázrivá.
3. Stavebnej komisii vybrať dodávateľa na stavbu rekonštrukcie cesty v Ústredí popred
obecný úrad z predložených cenových ponúk v termíne do: 15. 07. 2011.

Mgr. Matúš Mních

starosta obce Zázrivá

