UZNESENIE č. XII/2020
z XII. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava,
konaného dňa 16. 12. 2020 o 16:00

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní.

2. Schvaľuje:
1. Návrh programového rozpočtu v obci Zubrohlava na roky 2021-2023.

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku z a komunálne
odpady a drobné stavebné dopady na území obce Zubrohlava.
3. Záväzok, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

4. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu od spoluvlastníkov
Štefan Plutinský rod. Plutinský, bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Nová Bobrovská
č.93/30, Patrik Plutinský rod. Plutinský, bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Stará Bobrovská
č.151/6, nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava, zapísaný na LV č. 2267 pozemok zobrazený
ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: CKN parc.č.1228/97-trvalý
trávny porast o výmere 5508 m2 a to len tú časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej
CKN parc.č.1228/97-trvalý trávny porast o výmere 213 m2,novovytvorenej CKN
parc.č.1228/253-trvalý trávny porast o výmere 53 m2, takto vytvorených
geometrickým plánom č.44540361-173/2020 vyhotoveným Geodetik, s.r.o. Námestovo
dňa 05.10.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Genšorom dňa 05.10.2020
a úradne overeným Ing. Františkom Dzurekom dňa 23.10.2020 pod číslom G1 –
1115/2020, v prospech Obec Zubrohlava, IČO 00315044 v podiele 1/1-ina za kúpnu
cenu 1 €.
5. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu od spoluvlastníkov
Jaroslav Klinovský rod. Klinovský a manž. Božena Klinovská rod. Lešňovská, bytom
Zubrohlava, Lánová 498. Nehnuteľnosť v k.ú. Zubrohlava – pozemok zapísaný na LV
č. 2496 zobrazený ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc.
č. 404 orná pôda výmere 3911m2 , a to len tú časť, ktorá zodpovedá dielu č.7 o výmere

215 m2 z ktorá zodpovedá novovytvorenej C KN parc.č. 1226/354 orná pôda
o výmere 215m2, takto vytvorenej geometrickým plánom č. 243/2012 vyhotoveným
Ing. Petrom Nečasom zo dňa 31.10.2012, úradne overeným Ing. Františkom Dzurekom
dňa 15.11.2012 pod. č. 301/2012, parc. č. 404 orná pôda výmere 3911m2, a to len tú
časť, ktorá zodpovedá dielu č.15 o výmere 73 m2 z ktorá zodpovedá novovytvorenej
C KN parc. č. 1226/397 orná pôda o výmere 73m2, takto vytvorenej geometrickým
plánom č. 82/2013 vyhotoveným Ing. Petrom Nečasom dňa 11.04.2013, úradne
overeným Ing. Františkom Dzurekom dňa 25.04.2013 pod. č. 285/2013 zo dňa
11.04.2013 v prospech Obec Zubrohlava, IČO 00315044 v podiele 1/1-ina za kúpnu
cenu 1 €.
6. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu od spoluvlastníkov
Božena Mária Pavláková rod. Kurjaková, bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Výhonova
č.572, Jaroslav Kurjak rod. Kurjak, bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Potočná č.460/7,
Pavol Kurjak rod. Kurjak, ,bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Zlatnicová č.293, Stanislav
Kurjak rod. Kurjak, bytom 029 43 Zubrohlava, ul. Lazová č.372, Mária Babničová
Danielová rod. Hucíková, bytom 027 55 Krivá č.84, Ľubomír Kurjak rod. Kurjak,
bytom 032 03 Liptovský Ján č.371, Pozemku zapísaného na LV č.2547 k. ú. Zubrohlava
pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: EKN parc.č.474orná pôda o výmere 7213 m2, pod B4-Pavláková Božena Mária v podiele 8/60-in, pod
B5-Kurjak Jaroslav v podiele 8/60-in, pod B7-Kurjak Pavol v podiele 8/60-in, pod B8Kurjak Stanislav v podiele 8/60-in, pod B9-Babničová Danielová Mária v podiele
20/60-in, pod B10-Kurjak Ľubomír v podiele 8/60-in. a to len tú časť, ktorá zodpovedá
dielu č.1 o výmere 71 m2 z novovytvorenej CKN parc.č.1229/42-trvalý trávny porast
o výmere 71 m2, dielu č.2 o výmere 283 m2 z novovytvorenej CKN parc.č.1229/243trvalý trávny porast o výmere 283 m2, dielu č.3 o výmere 70 m2 z novovytvorenej CKN
parc.č.1229/244-trvalý trávny porast o výmere 70 m2 takto vytvorených geometrickým
plánom č.298/2020 vyhotoveným Brandys, s.r.o. Námestovo dňa 24.09.2020,
autorizačne overeným Ing. Petrom Nečasom dňa 24.09.2020 a úradne overeným Ing.
Františkom Dzurekom dňa 05.10.2020 pod číslom G1 – 1054/2020, v prospech Obec
Zubrohlava, IČO 00315044 v podiele 1/1-ina za kúpnu cenu 1 €.
7. Úpravy programového rozpočtu za IV.Q 2020 do výšky skutočného čerpania.
8. Čerpanie rezervného fondu k 31. 12. 2020 vo výške 19 279,73 eur na dofinancovanie
projektu Rozšírenie vodovodu lokalita Klinec, Skladaná, I. etapa.
9. Zrušenie bodu 10 uznesenia č. VI/2019.
10. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu od vlastníkov Ján Tropp,
rod. Tropp, trvale bytom, 029 43 Zubrohlava, Stará bobrovská 129/10, SR, Tibor Banas,
rod. Banas nar, trvale bytom, 029 43 Zubrohlava, Klinec II. 202/20,SR, nehnuteľnosti
– pozemky zapísané na LV č. 3825 k.ú. Zubrohlava pod A – parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape C KN parc. č. 1209/22 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 36 m2, C KN parc. č. 1209/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2
zapísaných pod B 1 na meno Ján Tropp rod. Tropp v ½ -.ici úč.,pod B 2 Tibor Banas
v ½ -ici účasti. v prospech Obce Zubrohlava IČO 00315044 v podiele 1/1-ina za
kúpnu cenu takto: za výmeru 65,5 m2 za sumu1,00 €, za výmeru 65,5 m2 za sumu
1m2/30,00 € t.j. suma 1965,00€ celková kúpna cena za nehnuteľnosti je 1966,00 €.

Pavol Bugeľ
starosta obce

