UZNESENIE č. 18
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava,
konaného dňa 13. decembra 2017

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní,
2. Predaj obecného pozemku, E KN 13990/4 pani Helene Hradskej,
3. 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,
4. Oznámenie obce Rabča z 1. decembra 2017 o prejednaní žiadosti k rozvodu kanalizácie, v časti obce
Zubrohlava-Rabčianska – Medveďovky,
5. Kontrolu školských ihrísk a iných detských ihrísk certifikovanými odborníkmi.

2. Zamieta:
1. Preplatenie plaveckého výcviku, návštevy Kinderlandu a autobusovej dopravy pre ZŠ s MŠ
Zubrohlava.
3. Schvaľuje:
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 k dotáciu na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a potencionálneho stravníka školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Zubrohlava
2. Programový rozpočet obce na roky 2018 – 2019,
3. Navýšenie bežného transferu ZŠ s MŠ o 4881,64 €,
4. Úpravu rozpočtu pre IV. Q 2017 do výšky skutočného čerpania rozpočtu,
5. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Zubrohlava,
6. Dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Zubrohlava v hodnote 20 000,00 € na Generálnu opravu
farského kostola sv. Petra a Pavla – národnej kultúrnej pamiatky; IČO: 3192214
7. 5 %-tnú dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Zubrohlava v prípade úspešnosti na projekt
„Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov
vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava“, IČO: 3192214
8. Dotáciu vo výške 240,00 € pre Centrum voľného času Maják; IČO: 37905643
9. Dotáciu vzpierača pána Tomáša Romaňáka v hodnote 1000,00 €

10. Kúpnu zmluvu na nákup pozemku pod miestnu komunikáciu od predávajúcich Piták Ján r.
Piták, Slanická 470/21, Námestovo, PSČ 029 01, Jackulík Marek r. Jackulík, Výhonová
č.574, 02943 Zubrohlava, nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 2606 v k.ú. Zubrohlava,
pozemok KN-E parcelu číslo 547 o výmere 3045 m2 orná pôda a to len tú časť, ktorá podľa
GP č. 41962249-165/2017 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Jozef Revaj,
Hviezdoslavova 45, Námestovo zo dňa 22.09.2017, zodpovedá dielu „3“ orná pôda
o výmere 18 m2 , ktorý vytvára novovytvorenú C-KN parcelu číslo 1247/38 o výmere 18m2
orná pôda., Kupujúca od predávajúcich kupuje túto nehnuteľnosť do svojho vlastníctva v 1/1
- celosti.
predávajúc Piták Ján r. Piták, Slanická 470/21, Námestovo, PSČ 029 01, Jackulík Marek r.
Jackulík, Výhonová č. 574, 02943 Zubrohlava, predávajú Obci Zubrohlava nehnuteľnosť
zapísanú na LV č. 2606 v k.ú. Zubrohlava, pozemok KN-E parcelu číslo 547 o výmere 3045
m2 orná pôda a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 41962249-165/2017 vyhotoveného
Geodetickou kanceláriou Ing. Jozef Revaj, Hviezdoslavova 45, Námestovo zo dňa
22.09.2017, zodpovedá dielu „4“ orná pôda o výmere 17 m2, ktorý vytvára novovytvorenú

C-KN parcelu číslo 1247/39 o výmere 17 m2 orná pôda. Kupujúca od predávajúcich kupuje
túto nehnuteľnosť do svojho vlastníctva v 1/1 – celosti za sumu 1€.
11. Kúpnu zmluvu na nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu od predávajúcich Fernezová
Terézia rod. Iskerková, Sihelné 350, C KN parc.č. 1226/495 orná pôda o výmere 81m2, C
KN 1209/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2.
Janka Kobyliaková rod. Gracíková, Rabča, Hlavná 715/401 C KN parc. č. 1226/494 orná
pôda o výmere 43m2 za sumu 1,-€,

5. Ukladá:
1. Tiborovi Rentkovi dohľad nad spotrebou energií v objekte ZŠ s MŠ Zubrohlava.
Termín: od 1.1.2018 na neurčito

Pavol Bugeľ
starosta obce

