
U Z N E S E N I E 

zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  

konaného dňa:  23.11.2018,  č.: 4/2018. 

 

 

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 

A / Berie na vedomie: 

 

1) Žiadosť o kúpu pozemku Mária Jantáková, Kozínska 24, 027 05 Zázrivá 

2) Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 

 

B/ Volí: 

 

1. Návrhovú komisiu: predseda:  Bc. Jozef  Jurík 

                                    člen:        Stanislav  Žúbor 

                                    člen:        Jozef  Červeň 

2. Zapisovateľa:                          Ing. Ján  Žúbor 

3. Overovateľov  zápisnice:        Jana  Pazderová 

                                                    Marek  Bílek  

 

C/ Schvaľuje:  

 

1) Odpredaj pozemku podľa žiadosti:  Jánovi Trnovcovi,  Dolina 58, 027 05 Zázrivá a to: obecného 

neknihovaného pozemku z dôvodu vysporiadania pozemkov  E KN parc. č. 20909/11, ostatná plocha o výmere 

179 m2,  ktorá sa nachádza pod stavbami rodinného domu, hospodárskej budovy a vo dvore pri jeho rodinnom 

dome č. 58, k.ú. Zázrivá, Dolina. OZ schválilo  odpredaj uvedeného pozemku, ako prípad osobitného zreteľa, 

predaj pozemku, ktorý tvorí s pozemkami kupujúceho priľahlú plochu, cena: 10.-€/m2.  

2) Odpredaj pozemku podľa žiadosti  - Petrovi Karcolovi a manž. JUDr. Monike Karcolovej, trvale bytom 

Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany, obecných neknihovaných pozemkov z dôvodu vysporiadania pozemkov 

pri rodinnom dome s. č. 51 v k.ú. Zázrivá, Petrová to C KN parc. č. : 1457/2, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 13 m2, 1457/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a 1458/4, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 3 m2,  ktoré boli vytvorené z pôvodnej E KN parc. č. 20988/5, vodná plocha o výmere 19 m2 , zapísanej 

na LV č. 4712 vo vlastníctve obce Zázrivá, v zmysle priloženého geometrického plánu č. 36423378-36/2018. OZ 

schválilo odpredaj uvedených pozemkov, ako prípad osobitného zreteľa, predaj pozemkov, ktoré tvoria s 

pozemkami kupujúcich priľahlú plochu, cena: 10.-€/m2. 

3)Žiadosť o prenájom pozemku p. Ivanovi Habánkovi, Biela 16, 027 05 Zázrivá a to: časti obecného 

neknihovaného pozemku  E KN parc. č. 20948/2, ostatná plocha o výmere  cca 160 m2,  ktorá sa nachádza  vo 

dvore pri jeho rodinnom dome č. 16, k.ú. Zázrivá, Biela. 

4) Zámer odpredaja obecných neknihovaných pozemkov  podľa žiadosti  Jozefovi  Komňaťanovi a manž. 

Mariane Komňaťanovej, Dolina 84, 027 05 Zázrivá a to:   E KN parc. č. 20981/4, vodná plocha o výmere 5 m2 a 

E KN parc. č. 20981/9, vodná plocha o výmere 27 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pod stavbou 

hospodárskej budovy a vo dvore pri ich rodinnom dome s. č. 94.  OZ schválilo  zámer odpredaja uvedených 

pozemkov, ako prípad osobitného zreteľa, predaj pozemkov, ktoré tvoria s pozemkami kupujúcich priľahlú 

plochu, cena: 10.-€/m2.  

5) Prenájom obecných neknihovaných pozemkov podľa žiadosti – Tiborovi  Bílekovi s manž., Havrania 68, 027 

05 Zázrivá a to: časť z E KN parc. č. 20967/1 a z E KN parc. č. 21535/4, o výmere cca 56 m2,  pri ich novom 

rodinnom dome k. ú. Zázrivá, Stred na parkovanie vozidla a na sklad dreva. 

 

6) Prenájom pozemku podľa žiadosti - Jozefovi  Flajsovi, Ráztoky 89, 027 05 Zázrivá a to časť obecného 

neknihovaného pozemku  E KN parc. č. 20911/15, ktorý sa nachádza pod jeho pozemkom E KN parc. č. 14942 v 

k. ú. Zázrivá, Ráztoky. Cez prenajatý pozemok bude mať žiadateľ prístup k  svojmu  pozemku.  

 

7) VZN č.: 03-03/2018 obce Zázrivá, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a ruší 

predchádzajúce  VZN č.: 03-02/2011. 



8) VZN č.: 16-03/2018 obce Zázrivá o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá a ruší predchádzajúce   VZN č.: 16-02/2015. 

 

9) VZN č.: 18-03/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpaodvých vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a ruší predchádzajúce   VZN č.: 18-02/2014. 

 

D/ Rozhodlo: 

 

1. Neschváliť žiadosť o kúpu pozemku p. Ivanovi Habánkovi, Biela 16, 027 05 Zázrivá, časti obecného 

neknihovaného pozemku  E KN parc. č. 20948/2, ostatná plocha o výmere  cca 160 m2,  ktorá sa nachádza  vo 

dvore pri jeho rodinnom dome č. 16, k.ú. Zázrivá, Biela. 

 

E/ Prerokovalo: 

 

1) Návrh Programového rozpočtu obce Zázrivá na roky 2019– 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   JUDr.  Matúš  Mních 

                                                                                  starosta  obce  Zázrivá 

 


