Uznesenie č. 2 zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 19. apríla 2013
Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave
1.) BERIE NA VEDOMIE
A) Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
2) SCHVAĽUJE
A) 1. Úpravy rozpočtu za I.Q 2013:
Príjmy rozpočtu obce v roku 2013:
Druh príjmov:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy RO - ZŠsMŠ
Spolu

Schválený rozpočet

Posledná úprava
rozpočtu

Upravený rozpočet

Rozdiel

976.782

980.187

+3.405

976.782

980.187

+3.405

Výdavky rozpočtu obce v roku 2013:
Druh výdavkov:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky RO - ZŠsMŠ
Spolu

Schválený rozpočet

Posledná úprava
rozpočtu

Upravený rozpočet

Rozdiel

357.182
130.845

357.127
130.845

-55
0

488.755
976.782

489.662
977.634

+907
+852

Výdavky rozpočtu obce podľa programov:
Program:
1-Plánovanie,
kontrola,
manažment obce
2-Služby občanom
3-Odpadové
hospodárstvo
4-Komunikácie
5-Vzdelávanie
- výdavky obce
- výdavky ZŠsMŠ
6-Šport
a voľnočasové
aktivity
7-Kultúra
8-Prostredie pre
život
9-Bezpečnosť, právo
a poriadok
10-Sociálne služby
Spolu

Schválený rozpočet

Posledná úprava
rozpočtu

Upravený rozpočet

Rozdiel

162.408

162.408

0

33.539
51.900

33.539
51.900

0
0

83.895
490.205
1.450
488.755
52.468

83.895
491.057
1.450
489.607
51.658

0
+852
0
+852
-810

40.864
35.261

41.214
35.261

+350

7.691

8.151

+460

18.551
976.782

18.551
977.634

0
+852

B) 1. Plat starostu obce - minimálny plat: 805,- x 1,98 .................. 1.593,90€/1.594,-€
navýšenie základného platu o 48,12% tj.
767,-€
mesačný plat starostu od 1.1.2013
2.361,-€
C) 1. kúpnu zmluvu od vlastníčky nehnuteľnosti v k.ú. Zubrohlava, Emílie Sobekovej
rod. Sivoňovej nar. 09.07.1943 r.č. 435709/712 bytom Bobrov, Za školou 367
zapísané na na LV č. 477 parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu a
to C KN parc. č. 512 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470m2, C KN parc.č.
513 záhrady o výmere 502 m2, stavba rodinný dom súpisné číslo 273 postavená na
C KN parc.č. 512 pod B 3 v celosti.
Nehnuteľnosti zapísané na na LV č. 111 parcely registra „C“ evidované na mape
určeného operátu a to C KN parc. č. 510 zastavané plochy a nádvoria o výmere
54m2, C KN parc.č. 511 záhrady o výmere 367 m2, stavba - rodinný dom súpisné
číslo 274 postavený na C KN parc.č. 510 pod B 4 v celosti za sumu 17. tis. €.
D) 1. Finančný príspevok pre pre Klub dôchodcov v Zubrohlave vo výške 252,38,-€
E) 1. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu zapísané na LV
č.2548 k.ú. Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného
operátu: E-KN parc.č. 476-orná pôda o výmere 17415 m2 od vlastníkov pod B2Stašová Soňa v podiele 11/56-in, pod B3-Kutlíková Pavlína v podiele 4/56-in,pod
B4-Šurinčíková Emília v podiele 8/56-in, pod B5-Mošenková Anna v podiele 8/56in, pod B6-Kutlík Michal v podiele 11/56-in, pod B7-Frančáková Štefánia v podiele
14/56-in, nehnuteľnosti vymedzené geometrickým plánom č. 18/2013 vyhotoveným
Ing. Petrom Nečasom zo dňa 25.01.2013 a to :
novovytvorenú C-KN parc.č.1226/334-orná pôda o výmere 233m2,
novovytvorenú C-KN parc.č.1229/4-trvalé trávne porasty o výmere 753m2,
novovytvorenú C-KN parc.č.1229/43-trvalé trávne porasty o výmere 71m2,
za sumu 1€/m2 v prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044 v celosti.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne všetkými prítomnými siedmymi poslancami
Schválilo kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov.
F) 1. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu zapísané na LV
č.2527 k.ú. Zubrohlava parcely registra „C“ evidované na mape určeného
operátu: C KN parc. č. 1226/267 orná pôda o výmere 395m2, C KN parc.č.
1226/333 ostatné plochy o výmere 42 m2, C KN parc.č. 1226/337 orná pôda
o výmere 36m2 pod B 1 Karol Kubasák v celosti za sumu 1€ v prospech
obce Zubrohlava, IČO 00315044 v celosti.
G) 1. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu k.ú. Zubrohava
zapísaná na LV č. 2528 zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu: E-KN parc.č.449-orná pôda o výmere 13945 m2 a to len tú časť,
ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1226/266-orná pôda o výmere 530 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1226/332-orná pôda o výmere 129 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1226/367-orná pôda o výmere 135 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.56/2013 vyhotoveným Ing.Petrom
Nečasom zo dňa 11.03.2013 pod B1-Labajová Gabriela v podiele 1/12-ina, pod B2-

Palider Rudolf v podiele 1/12-ina, pod B3-Hajdučík Augustín v podiele 1/12-ina,
pod B4-Palider Stanislav v podiele 2/12-iny, pod B6-Rýdzik Eugen v podiele 2/12iny, pod B8-Palider Ladislav v podiele 1/12-ina, pod B9-Hajdučík Róbert v podiele
4/12-iny za sumu 1€ v prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044 v celosti za sumu
1€ v prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044 v celosti.

H) 1. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu od vlastníkov
pozemky zapísané:
na LV č.1736 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej
mape: C-KN parc.č.1228/66-trvalé trávne porasty o výmere 798 m2, C-KN parc.č.1228/67trvalé trávne porasty o výmere 798 m2, C-KN parc.č.1228/68-trvalé trávne porasty o výmere
798 m2 pod B3-Tomaštík Anton v podiele 487/490-in
LV č.2333 k.ú.Zubrohlava pod A parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape: C-KN parc.č.1228/78-trvalé trávne porasty
o výmere 5403 m2 pod B35-Palider Rudolf v podiele 502282/658560-in, pod B39-Palider
Igor a Albína Paliderová v BSM v podiele 49392/329280-in.
LV č.3379 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: CKN parc.č.1228/79-trvalé trávne porasty o výmere 3892 m2 pod B14- Palider Igor a Albína
Paliderová v BSM v podiele 14507/15680-in.
LV č.1450 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: CKN parc.č.1228/84-trvalé trávne porasty o výmere 37 m2 pod B1-Jadroň Augustín a Eva
Jadroňová v BSM v podiele 1/1-ina
LV č.2332 k.ú.Zubrohlava pod
A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: C-KN parc.č.1228/99-trvalé trávne
porasty o výmere 1720 m2 pod B5-Simanová Emília v podiele 12348/329280-in, pod B7Kolenová Marta v podiele 15141/329280-in, pod B11-Holubová Božena v podiele
5880/329280-in, pod B12-Bakaľa Jozef v podiele 20580/329280-in, pod B14-Revajová Jana
v podiele 5292/329280-in, pod B15-Tomaštík Anton v podiele 5292/329280-in, pod B16Sanigová Mária v podiele 5292/329280-in, pod B17-Kavuljak Juraj a Martina Kavuljaková
v BSM v podiele 30870/329280-in, pod B18-Kupčíková Emília v podiele 4116/329280-in,
pod B19-Tomovčíková Božena v podiele 4116/329280-in, pod B27-Gereková Zlatica
v podiele 20580/329280-in, pod B28-Grebáčová Monika v podiele 20580/329280-in, pod
B29-Banasová Eva v podiele 1008/329280-in, pod B30-Tropp Peter v podiele 1008/329280in, pod B36-Palider Pavol v podiele 12348/329280-in, pod B37-Palider Anton v podiele
12348/329280-in, pod B38-Vojtašáková Monika v podiele 12348/329280-in, pod B39-Palider
Karol v podiele 12348/329280-in, pod B43-Palider Igor a Albína Paliderová v BSM v podiele
49392/329280-in.
LV č.2533 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
E-KN parc.č.459-orná pôda o výmere 364 m2 pod B1-Plutinská Margita v podiele 1/3-ina,
pod B2-Finíková Viktória v podiele 1/3-ina, pod B3-Maloštíková Mária v podiele 1/3-ina.
na LV č.3527 k.ú.Zubrohlava pod A parcely
registra „E“ evidované na mape určeného operátu: E-KN parc.č.460-orná pôda o výmere 7597
m2 pod B7-Banasová Eva v podiele 70/882-in, pod B8-Tropp Peter v podiele 70/882-in.
LV č.2535 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
E-KN parc.č.461-orná pôda o výmere 11096 m2 pod B1-Kurjak Martin v podiele 2/21-iny,
pod B3-Kurjaková Johana v podiele 2/21-iny, pod B4-Lešňovská Marta v podiele 7/21-in,
pod B5-Galčíková Helena v podiele 1/21-ina, pod B6-Plutová Emília v podiele 7/21-in, pod
B7-Kurjak Jozef v podiele 1/21-ina, pod B8-Mešková Melánia v podiele 1/21-ina.

LV č.2536 k.ú.Zubrohlava pod A parcely
registra „E“ evidované na mape určeného operátu: E-KN parc.č.462-orná pôda o výmere 4371
m2 pod B1-Banas Jozef v podiele ½-ica, pod B2-Rentková Eva v podiele ½-ica.
LV č.2537 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
Predávajúci v 1.rade Anton Tomaštík predáva v podiele 487/490-in kupujúcej Obci
Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú.Zubrohlava – pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape:
C-KN parc.č.1228/66-trvalé trávne porasty o výmere 798 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
dielu č.4 o výmere 111 m2 z novovytvorenej C-KN parc.č.1228/132-zast.plochy
a nádvoria o výmere 120 m2,
C-KN parc.č.1228/67-trvalé trávne porasty o výmere 798 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
dielu č.5 o výmere 9 m2 z novovytvorenej C-KN parc.č.1228/132-zast.plochy a nádvoria
o výmere 120 m2,
C-KN parc.č.1228/68-trvalé trávne porasty o výmere 798 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/137-zast.plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.182/2011 vyhotoveným Ing. Petrom Nečasom zo
dňa 24.06.2011 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúceho v 1.rade tieto nehnuteľností
kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 487/490-in.
Predávajúci v 2.rade Rudolf Palider, v 3. rade Igor Palider Mgr. a manželka Albína
Paliderová Mgr. predávajú spolu v podiele 601066/658560-in kupujúcej Obci Zubrohlava
nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok zobrazený ako parcela registra „C“ evidovaná na
katastrálnej mape: C-KN parc.č.1228/78-trvalé trávne porasty o výmere 5403 m2 a to len tú
časť, ktorá zodpovedá :
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/134-zast.plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/135-zast.plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.182/2011 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 24.06.2011 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 2.rade – 3.rade tieto
nehnuteľností kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 601066/658560-in.
Predávajúci v 3.rade Igor Palider Mgr., a manželka Albína Paliderová Mgr.predávajú
v podiele 14507/15680-in kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava –
pozemok zobrazený ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
C-KN parc.č.1228/79-trvalé trávne porasty o výmere 3892 m2 a to len tú časť, ktorá
zodpovedá :
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/130-zast.plochy a nádvoria o výmere 239 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/131-zast.plochy a nádvoria o výmere 196 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.182/2011 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 24.06.2011 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 3.rade tieto nehnuteľností
kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 14507/15680-in.
Predávajúci v 4.rade Augustín Jadroň a manželka Eva Jadroňová Ing. predávajú v podiele
1/1-ina kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok zobrazený ako
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: C-KN parc.č.1228/84-trvalé trávne
porasty o výmere 37 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/84-zast.plochy a nádvoria o výmere 37 m2,
takto vytvorenej geometrickým plánom č.182/2011 vyhotoveným Ing. Petrom Nečasom zo
dňa 24.06.2011 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 4.rade túto nehnuteľnosť
kupuje do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina.
Predávajúci v 1.rade Anton Tomaštík , 3.rade Igor Palider Mgr. a manželka Albína
Paliderová Mgr., v 5.rade - 21. rade Emília Simanová, Marta Kolenová, Božena Holubová ,
Jozef Bakaľa, Jana Revajová, Mária Sanigová, Juraj Kavuljak a manželka Martina
Kavuljaková, Emília Kupčíková, Božena Tomovčíková , Zlatica Gereková PhDr.,Monika

Grebáčová, Eva Banasová Mgr., Peter Tropp, Pavol Palider, Anton Palider Ing., Monika
Vojtašáková , Karol Palider predávajú spolu v podiele 250887/329280-in kupujúcej Obci
Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape: C-KN parc.č.1228/99-trvalé trávne porasty o výmere 1720
m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/133-zast.plochy a nádvoria o výmere 65 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/136-zast.plochy a nádvoria o výmere 17 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.182/2011 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 24.06.2011 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 1.rade. 3.rade, 5.rade –
21.rade tieto nehnuteľností kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele
250887//329280-in.
Predávajúce v 22.rade – 24.rade
Margita Plutinská , Viktória Finíková , Mária
Maloštíková, predávajú spolu v podiele 1/1-ina kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť
v k.ú.Zubrohlava – pozemok zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu: E-KN parc.č.459-orná pôda o výmere 364 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/4-trvalé trávne porasty o výmere 73 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/5-trvalé trávne porasty o výmere 2 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/6-trvalé trávne porasty o výmere 56 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/8-trvalé trávne porasty o výmere 71 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/9-trvalé trávne porasty o výmere 88 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1232/7-orná pôda o výmere 38 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1232/10-orná pôda o výmere 36 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.46193537-69/2013 vyhotoveným Ing.Jurajom
Karolčíkom zo dňa 11.10.2013 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 22.rade –
24.rade tieto nehnuteľností kupuje do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina.
Predávajúci v 16.rade – 17.rade Eva Banasová Mgr., Peter Tropp
predávajú spolu
v podiele 140/882-in kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok
zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu: E-KN parc.č.460orná pôda o výmere 7597 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1231/3-trvalé trávne porasty o výmere 975 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1232/3-orná pôda o výmere 106 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.39/2013 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 15.02.2013 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 16.rade –17.rade tieto
nehnuteľností kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 140/882-in.
Predávajúci v 25.rade – 31.rade Martin Kurjak, Johana Kurjaková, Marta Lešňovská,
Helena Galčíková, Emília Plutová, Jozef Kurjak , Melánia Mešková predávajú spolu
v podiele 1/1-ina kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok
zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu: E-KN parc.č.461orná pôda o výmere 11096 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN
parc.č.1232/7-orná pôda o výmere 84 m2,
takto vytvorenej geometrickým plánom
č.39/2013 vyhotoveným Ing. Petrom Nečasom zo dňa 15.02.2013 a kupujúca Obec
Zubrohlava od predávajúcich v 25.rade – 31.rade túto nehnuteľnosť kupuje do svojho
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina.
Predávajúci v 32.rade – 33.rade Jozef Banas, a Eva Rentková predávajú spolu v podiele
1/1-ina kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok zobrazený ako
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu: E-KN parc.č.462-orná pôda
o výmere 4371 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN parc.č.1232/8orná pôda o výmere 43 m2,
takto vytvorenej geometrickým plánom č.39/2013
vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo dňa 15.02.2013 a kupujúca Obec Zubrohlava od

predávajúcich v 32.rade – 33.rade túto nehnuteľnosť kupuje do svojho výlučného vlastníctva
v podiele 1/1-ina.
Predávajúci v 34.rade – 37.rade Jozef Zemančík, Jozef Jevjak, Jaroslav Jevjak, Mária
Mokošáková predávajú spolu v podiele 22/24-in kupujúcej Obci Zubrohlava nehnuteľnosť
v k.ú.Zubrohlava – pozemok zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu: E-KN parc.č.463-orná pôda o výmere 11942 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1232/6-orná pôda o výmere 44 m2,
takto vytvorenej geometrickým plánom č.39/2013 vyhotoveným Ing. Petrom Nečasom zo dňa
15.02.2013 a kupujúca Obec Zubrohlava od predávajúcich v 34.rade – 37.rade túto
nehnuteľnosť kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 22/24-in.
za sumu 1€ v prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044.
I) 1.Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov na vytvorenie a rozšírenie miestnych
komunikácií od vlastníkov nehnuteľností zapísaných na:
LV č.2531 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
E-KN parc.č.457-orná pôda o výmere 5087 m2 avšak na základe skutočného zamerania
v teréne výmera 5089 m2 pod B1-Čučka Jozef v podiele 1/6-ina, pod B2-Kurjaková Elena
v podiele 3/6-iny, pod B3-Toporová Ivana v podiele 2/6-iny.
E-KN parc.č.457-orná pôda o výmere 5089 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/105-trvalé trávne porasty o výmere 190 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/107-trvalé trávne porasty o výmere 48 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.159/2010 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 01.06.2010.
LV č.2532 k.ú.Zubrohlava pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
E-KN parc.č.458-orná pôda o výmere 5466 m2 avšak na základe skutočného zamerania
v teréne výmera 5464 m2 pod B1-Čučka Jozef v podiele 112/672-in, pod B3-Pavláková
Monika v podiele 35/672-in, pod B10-Papaj Tomáš v podiele 21/672-in, pod B11-Plutinská
Helena v podiele 168/672-in, pod B12-Brtková Valéria v podiele 168/672-in, pod B13Lešňovský Stanislav v podiele 168/672-in, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu: E-KN parc.č.458-orná pôda o výmere 5464 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/106-trvalé trávne porasty o výmere 203 m2,
novovytvorenej C-KN parc.č.1228/108-trvalé trávne porasty o výmere 48 m2,
takto vytvorených geometrickým plánom č.159/2010 vyhotoveným Ing.Petrom Nečasom zo
dňa 01.06.2010 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina za sumu 1€ v prospech obce
Zubrohlava, IČO 00315044.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa
19. apríla 2013
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jozefa Šurinová.
PROGRAM ROKOVANIA:
1) Kontrola plnenia uznesení prijatých
na predchádzajúcom zasadaní
2) úprava rozpočtu obce za I.Q.2013
3) Informácia o príprave výberového konania
na funkciu riaditeľa ZŠ Zubrohlava
4) R ô z n e
Rokovanie:
Na začiatku rokovania starosta privítal prítomných poslancov a prítomných. Starosta
predniesol návrh rokovania. Návrh programu rokovania schválený 7 prítomnými poslancami.
1 K bodu 1 Starosta oboznámil prítomných s kontrolou plnenia prijatých uznesení na
predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. Všetci prítomní vzali na vedomie.
Hlasovanie: 7 prítomní
Za 7

proti

-

zdržalo sa -

2 K bodu 2 účtovníčka obce pani Lipovská Zuzana predniesla Návrh na úpravu rozpočtu za
I.Q 2013podľa jednotlivých položiek.
Podrobná úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 7 prítomní
za 7

proti

--

zdržalo sa 1

3 K bodu 3 starosta obce informoval, že dňa 31.7.2013 končí funkčné obdobie riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Zubrohlava. Z uvedeného dôvodu obec podľa
ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
ako zriaďovateľ vypíše výberové konanie.

4 K bodu 4
Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnila pani Emília Sobeková, ktorá sa dostavila
s ponukou na odpredaj pozemkov v k.ú. Zubrohlava zapísaných na LV č. 111 C KN parc.
č.510 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2, C KN parc.č. 511záhrady o výmere
367m2, spolu s rodinným domom súpisné číslo 271 postavený na C KN parc. č. 510, k.ú.
Zubrohlava pod B r.č. 4 v ¾ úč. , LV č.477 C KN parc č. 512 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 470m2, C KN parc.č. 513 záhrada o výmere 502m2 spolu s rodinným domom
súpisné číslo 273 postavenom na C KN parc,.č. 512 vedené pod B 1/1 úč. Sobeková Emília.
Pani Sobeková vysporiadáva cestou súdu podiel po Miroslavovi Trnčákovi, zapísaný na LV
č. 111 Pod B r.č. 1 v 1/4 úč., Podiel bol v 80 tych rokov zakúpený ale majetkoprávne
nevysporiadaný a spoluvlastník sa nachádza na neznámom mieste.
Poslanci sa s menovanou dohodli na kúpe pozemkov spolu s rodinnými domami za sumu
17.tis.€, ale iba vtedy, keď nehnuteľnosti zapísané na LV č. 111 budú v 1/1 účasti na meno
Emília Sobeková.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 7 prítomní
za 7
proti -zdržalo sa 1
Starosta predniesol požiadavku Základnej školy s materskou školou Zubrohlava, Školská 238
na mimoškolskú výchovno - vzdelávaciu činnosť v sume 9.990,-€.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 7 prítomní
za 7
proti -zdržalo sa 1
Starosta predniesol žiadosť Klubu dôchodcov v Zubrohlave o príspevok na činnosť vo výške
252,38€. Žiadosť bola jednohlasne všetkými poslancami schválená.
Hlasovanie: 7 prítomní
za 7
proti -zdržalo sa 1
Zo strany starostu boli podané informácie:
- Obec podala žiadosť na 50 – ročný prenájom na Urbáriát obce Zubrohlava o prenájom
časti pozemku pri píle, kde by sa vybudovala oplotená plocha na kontajnery .
- Pani Bračíková podala podnet na obec a OVS Dolný Kubín na prekládku
vodovodného potrubia, ktoré bolo na pozemkoch v danej lokalite zabudované pri
výstavbe I. Etapy vodovodu v Zubrohlave v roku 1995. Bolo jednanie s Oravskou
vodárenskou spoločnosť o prekládku vodovodného potrubia, výtlačného radu,
odpadového kanálu a elektrickej prípojky, ktoré vedú cez pozemok pani Bračíkovej,
ktorá podala žiadosť na odstránenie stavby z jej pozemku. Obec jednala s OVS, táto
prekládka by OVS stála 50. tis.€. Tento podnet je v kompetencii OVS nakoľko obec
dala vodovod do správy OVS Dolný Kubín.
- Obec mala kontrolu Inšpektorátu práce zo Žiliny, zápis z kontroly obci ešte nebol
doručený.
- Ďalšia kontrola na obci bola zo Sociálnej poisťovne Dolný Kubín – zápis bol bez
závad.
- Informoval prítomných, že vzniká problém pri miestnej komunikáci okolo Antona
Lipovského a Anny Kubasákovej. Vlastníčky pozemku, ktorým bola odčlenená časť
parcely pod miestnu komunikáciu si najali právneho zástupcu, ktorý ich zastupuje.
Nesúhlasia s tým, aby im bola taká veľká výmera zobratá pod komunikáciu nakoľko
ich pozemok je znehodnotený tým, že im tamz dôvodu, že bola pod miestnu

-

komunikáciu odčlenená veľká výměra, znehodnotila pozemok tak,že im tam nevyjdú
stavebné pozemky. K tomuto problému bude ešte stretnutie za účelom jeho vyriešenia
k spokojnosti vlastníkov a obce.
Finik s.r.o. boli zastavené práce na realizovaní stavebných prác. Zo spoločného
stavebného úradu bolo firme zaslané Rozhodnutie o zastavení stavebných prác.
Starosta požiadal Ing. Daniela Hajučíka, o pomoc pri zabezpečení vlečky s oplotením
na zvoz plastov.

V závere rokovania starosta poďakoval prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za
účasť a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

