UZNESENIE č. 1
zo 19. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava,
konaného dňa 14. marca 2018

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní,
2. Informácie o pripravovaných projektoch: Dom dedičstva; Sprístupnenie kultúrneho
a prírodného dedičstva medzi obcami Rabčice – Bobrov – Zubrohlava – Lipnica Wielka –
cykloturistický chodník; Múzeum plátenníctva v obci Zubrohlava,
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Zubrohlava na úpravu terénu za školskou jedálňou.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Zubrohlava na navýšenie rozpočtu na voľnočasové aktivity na prvý polrok
2018 v hodnote 5000,00 €,
5. Žiadosť ZŠ s MŠ Zubrohlava na navýšenie rozpočtu na bežné výdavky a opravu v roku 2018
v hodnote 2160,00 €.

2. Schvaľuje:
1. Uzatvorenie zmluvy vo výške 17 600,00 € na projektovú dokumentáciu „Centrum
plátenníctva v obci Zubrohlava – PD“;
2. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava
od predávajúcej Terézie Fernezovej rod. Iskerkovej Sihelné 350 kupujúcej obci Zubrohlava
v 1/1-ine nehnuteľnosť v k.ú. zapísanú na LV č.3795 pozemok C KN parc.č. 1226/496
orná pôda o výmere 1426m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 41962249-40/2018
vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo zo dňa
01.03.2018 vytvára novovytvorenú C KN parc. č. 1226/515 orná pôda o výmere 1m2 , v
podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO 00315044 za kúpnu cenu 1,00 € a kúpna
zmluva na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu v k. ú. Zubrohlava zapísaných na LV
č. 3794, CKN parc. č. 1209/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2m2, CKN parc. č.
1226/494 orná pôda o výmere 43 m2 od predávajúcej Janka Kobyliaková rod. Gracíková,
bytom 029 44 Rabča, Hlavná č. 715/401 v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO
0031544 za kúpnu cenu 1 €.
3. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava, pozemky
zapísané na LV č. 2537, pozemok E-KN číslo 463, podľa GP č. 267/2017 vyhotovenom
Ing. Petrom Nečasom zodpovedá
dielu „1“ trvalý trávny porast o výmere 72m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č.
1228/ 154 orná pôda o výmere 279m2,
dielu „14“ trvalý trávny porast o výmere 282m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc.
č. 1228/ 216 trvalý trávny porast o výmere 282m2,
dielu „15“ trvalý trávny porast o výmere 73m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č.
1228/ 217 trvalý trávny porast o výmere 73m2,
dielu „16“ trvalý trávny porast o výmere 73m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č.
1235/1 orná pôda o výmere 189m2,
od predávajúcich Jozef Zemančík rod.Zemančík, bytom Zubrohlava, Kostolná 271 pod B 1
v 12/24-in
Jozef Jevjak rod. Jevjak, bytom Námestovo, Slnečná 164/18 pod B2 v 2/24-iny
Jaroslav Jevjak rod. Jevjak, bytom Zubrohlava, Lazová 373 Pod B 3 v 2/24-iny
Mária Mokošáková rod. Kubalová, bytom Zubrohlava, Zlatnicová 292 pod B 4 v 6/24-in

Jozef Revaj, bytom Námestovo, Slanická 455/4 Pod B 5 v 1/24-inu
Viera Jendroľová rod. Klinovská, bytom Námestovo, Slanická 455/4 pod B 6 v 1/24-inu
v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO 00315044 za kúpnu cenu 1,00 €;
4. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava, pozemky
zapísané na GP č. 322/2017 vyhotoveného Brandys s.r o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo
zo dňa 14.11.2017
Predávajúca Lukačovská Zuzana rod. Mokošáková, Zubrohlava, Jevjakova 421 kupujúcej
obci Zubrohlava v 1/1-ine nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava zapísanú na LV č. 2247
pozemok C KN parc.č. 1227/119 trvalé trávne porasty o výmere 222m2 a to len tú časť,
ktorá podľa GP č. 322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6
Námestovo zo dňa 14.11.2017, zodpovedá dielu „32“ trvalé trávne porasty o výmere
3m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č. 1227/197 trvalé trávne porasty o výmere
3m2 ,
Predávajúci Buška Jozef rod. Buška, Námestovo, Slnečná 163/10 predáva kupujúcej obci
Zubrohlave v 1/1 ine nehnuteľnosti v k.ú. Zubrohlava zapísané na LV č. 2246 pozemok C
KN parc.č. 1226/216 orná pôda o výmere 719m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č.
322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „19“ orná pôda o výmere 56m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc. č. 1226/503 orná pôda o výmere 111m2 ,
C KN parc. č. 1227/117 trvalé trávne porasty o výmere 94m2 a to len tú časť, ktorá podľa
GP č. 322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „30“ trvalé trávne porasty o výmere 10m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc. č. 1227/196 trvalé trávne o výmere 19m2,
C KN parc.č. 1393/13 ostatné plochy o výmere 195m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č.
322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017,zodpovedá dielu „33“ ostatné plochy o výmere 15m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc.č. 1393/24 ostatné plochy o výmere 30m2 ,
C KN parc.č. 1226/217 trvalé trávne porasty o výmere 730m2 a to len tú časť, ktorá podľa
GPč. 322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „20“ trvalé trávne porasty o výmere 55m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc. č. 1226/503 trvalé trávne porasty o výmere 111m2,
C KN parc.č. 1227/118 trvalé trávne porasty o výmere 86m2 a to n tú časť, ktorá podľa GP
č. 322/2017 vyhotoveného Brandys s..r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „31“ trvalé trávne porasty o výmere 9m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc.č. 1227196 trvalé trávne porasty o výmere 19m2
C KN parc. č. 1393/16 ostatné plochy o výmere 192m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č.
322/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „34“ ostatné plochy o výmere 15m2, ktorá vytvára
novovytvorenú C KN parc. č. 1393/24 ostatné plochy o výmere 30m2 ,
Predávajúci: Vríčanová Viera rod. Štureková, Turčianske Teplice pod B1 v ½-ici, Šturek
Rudolf rod. Šturek, Zubrohlava, Lánová 504/39 pod B 2 v ½-ici predávajú kupujúcej obci
Zubrohlava nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava zapísanú na LV č. 2250 pozemok C KN parc.
č. 1226/273 orná pôda o výmere 595m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 322/2017
vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa 14.11.2017,
zodpovedá dielu „21“ orná pôda o výmere 70m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc.
č. 1226/ 504 orná pôda o výmere 158m2,

Predávajúci Šturek Rudolf rod. Šturek a manž. Daniela Štureková rod. Žuffová
Zubrohlava, Lánová 504/39 pod B 1 v 1/1-ine predávajú kupujúcej obci Zubrohlava
nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava zapísanú na LV č. 2251 pozemok C KN parc. č. 1226/274
orná pôda o výmere 595m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 322/2017 vyhotoveného
Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa 14.11.2017, zodpovedá dielu
„22“ orná pôda o výmere 70m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č. 1226/ 504
orná pôda o výmere 158m2,
Predávajúci Šaradinová Zdenka rod. Štureková, Zubrohlava, Výhonová 551 pod B 1 v 1/6ine
Lipovská Oľga rod. Štureková, Zubrohlava, Lánová 515 pod B 2 v 1/6-ine
Vríčanová Viera rod. Štureková, Turčianske Teplice, Partizánska 442/28 pod B 3 v 1/6ine,
Šturek Rudolf rod. Šturek, a manž. Daniela Štureková rod. Žuffová Zubrohlava, Lánová
504/39 pod B 5 v 1/6-ine,
Brčáková Gabriela rod. Štureková, Dolný Kubín, Odbojárov 1956/5 pod B 6 v 1/6-ine
Kupujúcej obci v 1/1-ine nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava zapísanú na LV č. 2253 pozemok
C KN parc. č. 1226/277 orná pôda o výmere 465m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č.
322/2017 vyhotoveného Brandys s..r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
14.11.2017, zodpovedá dielu „23“ orná pôda o výmere 18m2, ktorá vytvára novovytvorenú
C KN parc. č. 1226/504 orná pôda o výmere 158m2
v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO 00315044 za kúpnu cenu 1,00 €;
5. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemku pod výstavbu prečerpávacej stanice od predávajúceho
Petra Adamika rod. Adamik, 6bytom Námestovo, Komenského 504/22 nehnuteľnosť v k.ú.
Zubrohlava, zapísanú na LV č.3741 parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
C KN parc. č. 1247/35 orná pôda o výmere 3588 m2 a to len tú časť, ktorá podľa GP č.
348/2017 vyhotoveného Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo zo dňa
06.12.2017 zodpovedá novovytvorenej C KN parc. č. 1247/41 orná pôda o výmere 36m2
v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO 00315044 za kúpnu cenu 1,00€;
6. Kúpnu zmluvu na predaj pozemku vo vlastníctve obce Zubrohlava, nehnuteľnosť v k.ú.
Zubrohlava, zapísanú na LV č.1062 parcely registra „“ evidované na mape určeného
operátu
Parcela registra E
13990/4
Výmera parcely
337 m2
Druh a spôsob využitia pozemku
Záhrady
v podiele 1/1 v prospech Heleny Hradskej rod. Kubasákovej, bytom Zubrohlava, Stará
bobrovská 164 za kúpnu cenu 10,00€/m2 z dôvodu osobitného zreteľa;
7. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov v k.ú. Zubrohlava od SPF Bratislava zapísaných na LV
č. 2494 vymedzených GP č. 349/2017 vypracovaným Brandys s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6,
029 01 Námestovo parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc.č.
4067/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1340m2, a to len tej časti, ktorá zodpovedá
dielu 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN
parc. č.1069/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2, dielu 2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 6m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc. č. 1210/28 vedená
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6m2.
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc.č. 4067/5 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 787m2,a to len tej časti, ktorá zodpovedá ktorá zodpovedá dielu 3

zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m2, ktorá vytvára novovytvorenú C KN parc.
č.1226/507 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 8m2 dôvodu
realizácie
verejnoprospešnej stavby prečerpávačky.
E KN 4170/13 trvalý trávny porast o výmere 93m2 na výstavbu kanalizácie - prepojenie
ulice Nad Školou a Školskej.
Nehnuteľnosti k.ú. Slanica zapísanej na LV č. 1663 parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape katastrálnej mape C KN parc. č. 57/4 o výmere 531m2 trvalé trávne
porasty v 1/1-ine. Uvedená parcela tvorí súčasť miestnej komunikácie prepojenie cesty
III/52013 Zubrohlava – Bobrov s miestnou komunikáciu Stará bobrovská
v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO 00315044;
8. Kúpu kosačky v hodnote 4450,00 €,
9. Finančný príspevok v hodnote 500,00 € pre Obecnú radu mládeže Zubrohlava,
10. Finančný príspevok pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Zubrohlave
na letný tábor v hodnote 500,00 € a finančný príspevok na zaplatenie autobusu pre deti;
11. Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 25 % z platu,
12. Žiadosť ZŠ s MŠ Zubrohlava na zaplatenie lyžiarskeho výcviku nad rámec schváleného
rozpočtu z Ministerstva školstva v hodnote 704,76 € a vstupné do Osvienčimu pre 9. ročník
v hodnote 268,44 €.
13. Čerpanie rezervného fondu o výške 20 000,00 € pre TJ Sokol Zubrohlava na financovanie
podaného projektu Futbalového štadióna Zubrohlava – časť projektu Rekonštrukcia
tribúny.

Pavol Bugeľ
starosta obce

