UZNESENIE č. 3
z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava,
konaného dňa 14. augusta 2018

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní,
2. Informácie o pripravovaných projektoch: Vandrujeme cez hranice (cykloturistický
prístrešok), Ekológia budúcnosti (Elektromobil), Patrónka Slovenska (Poďakovanie
za úrodu), Komunita Zubrohlavy (letná obecná akcia), Rekonštrukcia miestnych zastávok,
Zelená obciam.sk.
2. Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Úpravu rozpočtu za II. Q 2018,
Preplatenie dovolenky starostu obce v počte 40 dní,
Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Zubrohlava,
Čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie modernizácie rozhlasového vedenia v sume
1856,00 €,
Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava
od predávajúcej Janolovej Agáty, rod. Tomaštíkovej, nar., r. č. bytom Vavrečka č. 95
predávajúca pod B2 v 1/1-ine predáva nehnuteľnosť v k. ú. Zubrohlava zapísanú na LV č.
2671 pozemok C KN parc č. 1247/33 orná pôda o výmere 33 m2 v podiele 1/1 v prospech
obce Zubrohlava, IČO: 00315044 za kúpnu cenu 1,00 €.
Čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie rozšírenia chodníka popri Hlavnej ceste
v sume 965,00 €,
Čerpanie rezervného fondu na kúpu katafalku v sume 6000,00 €,
Čerpanie rezervného fondu v sume 60 500,00 € na oporný múr,
Čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu súťažného čerpadla PS12 v sume 5000,00 €,
Výmenu šindľa strechy kaplnky v sume 2 000,00 €,
Čerpanie rezervného fondu na dostavbu chodníka na cintoríne v sume 15 000,00 €,
Navýšenie čerpania rezervného fondu na Výstavbu multifunkčného ihriska v obci
Zubrohlava v sume 5000,00 €,
Výstavbu detského ihriska v ZŠ s MŠ Zubrohlava a poskytnutie kapitálového transferu
z rozpočtu obce v sume 25 000,00 € a dofinancovanie z rozpočtu ZŠ s MŠ v sume
5 000,00 € - réžia poplatky,
Čerpanie rezervného fondu na výstavbu Zberného dvora v sume 25 000,00 €,
Úpravu rozpočtu bežných výdavkov programu 01.01. na knihu na mieru Čarovná Orava
v hodnote 2640,00 € od vydavateľstva CBS, spol. s r. o.,
Navýšenie bežných výdavkov – mzdové náklady (externý finančný manažér a koordinátor
projektu) v sume 4870,05 € z dôvodu časového preklenutia projektu Cesta tam a späť –
v stopách minulosti. Maków Podhalanski-Zubrohlava.
Kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu, v k. ú. Zubrohlava od predávajúcej Mgr.
Juričákovej Miroslavy, r. Hajdučíkovej, bývajúcej na ulici Nad školou 1044/44 Zubrohlava,
nar., r. č.; nehnuteľnosť v k. ú. Zubrohlava zapísanú na LV č. 2029; pozemok CKN parc. č.
1226/158 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a parc. č. 1226/167 ostatná plocha
o výmere 111 m2 v podiele 1/1 v prospech obce Zubrohlava IČO: 00315044 za kúpnu cenu
1,00 €.

18. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov nar., r.č. pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava
od predávajúceho Chovanca Henrich rod. Chovanec (nesvojp), Oravské Veselé č. 702, občan

SR, zast. opatrovníčkou Justínou Chovancovou, Oravské Veselé č. 702, občan SR, a to na
základe Uznesenia Okresného súdu Námestovo zo dňa 20.12.2002 predávajúci pod B1
v 8/392 - ine nehnuteľnosti v k.ú. Zubrohlava zapísané na LV č. 3816 pozemky C KN parc.
č. 1226/253 o výmere 352 m2 orná pôda, C KN parc. č. 1226/357 o výmere 100 m2 orná pôda,
C KN parc. č. 1226/369 o výmere 88 m2 orná pôda v podiele 8/392 v prospech obce
Zubrohlava IČO 00315044 za kúpnu cenu 29,10 €.

19. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v k.ú. Zubrohlava od
predávajúcich Pod B1 Gočálová Mária rod. Adamčíková, nar., trvale bytom Olbrachta
č.1015/46, Trstená, v podiele 15/360 – ín, pod B2 Porvichová Natália rod. Vorčáková, ,
trvale bytom Grebáča Orlova 860/9, Námestovo v podiele 21/360 – ín, pod B 4 Adamčík
Vladimír, Ing., rod. Adamčík, trvale bytom Liptovský Trnovec č. 222, v podiele 5/360 –
ín, Pod B 5 Klempaiová Natália, Ing., rod. Adamčíková, trvale bytom Orlovova 859/7,
Námestovo v podiele 52/360 – ín , Pod B 6 Urlandová Mária rod. Adamčíková, , trvale
bytom Šustekova 2992/21, Bratislava v podiele 52/360 – ín , pod B 7 Adamčík Anton rod.
Adamčík, , trvale bytom Šustekova 2992/21, Bratislava v podiele 52/360 – ín , Pod B 8
Adamčík Ľudovít, Mgr., rod. Adamčík , trvale bytom Rabčická č.368, Rabča v podiele
52/360 – ín , Pd B 9 Buncová Markéta rod. Lubasová, trvale bytom Belehradská 990/66,
Praha 2 - N. Město v podiele 30/360 – ín, pod B10 Kozoňová Ľudmila rod. Adamčíková,
trvale bytom Radová č.484, Rabča v podiele 36/360 – ín, Pod B 13 Varmusová Mária rod.
Jaňáková, trvale bytom Soľná č.404, Rabča v podiele 120/360 – ín, Pod B 14 Svetláková
Irena rod. Lubasová, trvale bytom Antona Kršáka 921/6, Námestovo v podiele 6/360 – ín,
Pod B 15 Raticová Libuša rod. Ratičáková trvale bytom Hlavná 122, Rabča v podiele
30/360 – ín, Pod B17 Geburová Alena, rod. Raticová, , trvale bytom Kamenická 803/1,
Námestovo v podiele 30/360 – ín , v podiele 1/1-ina účasti k celku nehnuteľnosť –
pozemok zapísaný na LV č. 2610 k.ú. Zubrohlava pod A – parc. registra E KN č. 552
orná pôda výmere 4031 m2 a to len tie časti, ktoré podľa GP č. 210/2017 vyhotoveného
Brandys, s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, úradne overeného Ing. Františkom
Dzurekom dňa 25.07.2017 pod číslom G1-726/2017 zodpovedajú dielu „1“ orná pôda
o výmere 134 m2, ktorý vytvára parcelu C KN č. 1246/38 orná pôda výmere 134 m2,
zodpovedajú dielu „2“ orná pôda o výmere 40 m2, ktorý vytvára parcelu C KN č. 1246/51
orná pôda výmere 40 m2 v prospech obce Zubrohlava IČO 00 315 044 za kúpnu cenu 1,00
€.

3. Určuje
1. Počet 9 poslancov pre Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec.
2. Rozsah výkonu funkcie starostu v obci Zubrohlava na volebné obdobie 2018 – 2020 v zmysle
§11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce
na plný úväzok.

Pavol Bugeľ
starosta obce

