
U Z N E S E N I E 
zo  zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, 

konaného dňa:  27. 4.  2007,  č.: 3 / 2007. 
 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť LK-PETRA, s.r.o., Moyzesova 936/52, Žilina, zast. Lubomírom Kuchtom, o súhlas 
Obecného zastupiteľstva  na  výstavbu  štýlovej   rekreačnej drevenice  Zázrivá – Demkovská 
/ Rovná Hora / na pozemku 17492/4 a 17491/3.   
2.Žiadosť Milana Matúša, Zázrivá, Dolina č. 63 o odkúpenie neknihovaného pozemku , časť 
parciel č. 20904/3 a 20982/1 v Zázrivej – Doline z dôvodu zabezpečenia prístupu k jeho 
pozemku. 
3.Žiadosť Moniky Macekovej, Aleny Jankyovej a Zuzany Makarovej o poskytnutie priestorov 
na činnosť Materského centra. 
4.Správu nezávislého audítora k účtovnej uzávierke obce Zázrivá. 
5.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rozpočtový  rok 2006. 
6.Informácie starostu obce: o prácach na  obecných bytov na bývalom obecnom úrade a na 
stavbe Domu služieb, o úpravách na obecnom pozemku pri materskej škole, o projekte 
INTEREG III.A  - prebiehajúcom kurze angličtiny,  o jednaní so zástupcami Spišskej 
Katolíckej Charity, o jednaní s vedúcim SAD Liptovský Mikuláš, o zmierňovacom konaní 
medzi Monikou Barienčíkovou a manželmi Macekovcami, o jednaní s vedením Technických 
služieb Ružomberok o odvoze komunálnych odpadov, o jednaní s pracovníkmi CO Dolný 
Kubín, o prácach na údržbe a rekonštrukcii verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, 
o školení nezamestnaných občanov a žien – manažment modernej ženy, o obecnom Majálese 
26. 5. 2007 a o prípravách na Zázrivské dni. 
7.Interpelácie poslancov: o potrebe organizovania hrobových miest , o potrebe opravy 
poklopu na ceste pri dome smútku, o potrebe prehodnotenia miestneho rozhlasu v Plešivej, 
o havarijnom stave na železnom moste do Pasiek, o o sťažnosti občanov z Bielej na kvalitu 
cesty do Hlbočanov, o potrebe opravy priepustu v Doline do Jankých, o potrebe odvodnenie 
budovy materskej školy,  o nutnosti prehodnotenia cien predávaných obecných 
a neknihovaných pozemkov a nájmov za užívanie obecných priestorov, o nebezpečenstve pri 
predaji korbáčikov v blízkosti zastávok SAD na križovatke Zázrivá – Petrová , Terchová.  
8. Žiadosť Jozefíny Záňovej, Stred 117  o odkúpenie neknihovaného pozemku , k. ú. Zázrivá 
– Stred u Chudašov pod výstavbu rodinného domu  parc. č. 3854. Je potrebné doriešiť 
prístupovú cestu k pozemku. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Albín Štyrák 
                                    člen:         Ambróz Otruba 
                                    člen:         Anton Drengubiak 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 
 
3. Overovateľov  zápisnice:         Jaroslav Láštic  
                                                     Jana Pazderová  
 



C/ Schvaľuje:  
 
1.Odpredaj bytu Jozefíne Záňovej a Milanovi Záňovi, v bytovke Zázrivá, Stred č. 117 za 
dodržania rovnakých zmluvných podmienok, akými bol realizovaný predaj bytov ostatným 
nájomníkom v minulosti. 
2.Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. C-KN: 1240/1 – zastavaná plocha o výmere 175 
m2 ,  1240/12 – zastavaná plocha o výmere 55 m2 a  1240/13 – zastavaná plocha o výmere 12 
m2  za cenu: 30.- Sk/m2 v zmysle GP č. 30216621-147/2005 z dôvodu vysporiadania 
pozemkov pri rodinnom dome s. č. 23 v Zázrivej – Bielej manželom Jánovi Piklovi a Márii 
Piklovej, bytom Dolný Kubín, Aleja slobody č. 1888/42. 
3.Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. C-KN 864/4 – ostatné plochy o výmere 152 m2 , 
cena: 60.- Sk/m2  v Zázrivej – Stred pri rodinnom dome s. č. 56 v zmysle GP č. 30216621-
160/2005 z dôvodu vysporiadania pozemkov pre: Máriu Markovičovú, bytom Horné Srnie č. 
810, Danielu Markovičovú, bytom ul. J. Palu č. 17, Nemšová a Elenu Feckovú, bytom 
Zázrivá, Stred č. 118.  
4. Odpredaj neknihovaného pozemku  - časť parc. č. 13321 – do výmery  150 m2 / po 
vypracovaní geometrického plánu / , cena: 60.- Sk/m2  v Zázrivej – Ráztokách, na ktorom stojí 
rozostavaná poľovnícka chata, pre Poľovné združenie Zázrivá, Dolina č. 11. 
5. Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. C-KN 3171/6 – zastavané plochy o výmere 266 
m2 , cena: 30.- Sk/m2  v  Zázrivej – Havranej podľa GP č. 30216621-068/2000 pri rodinnom 
dome s. č. 30 z dôvodu vysporiadania pozemkov pre Milana Juríka, bytom Zázrivá, Havrania 
č. 30. 
6. Odpredaj obecného pozemku parc. č. C-KN 456/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1134 m2 , cena: 350.- Sk/m2  v  Zázrivej – Ústredí na účel  výstavby  reštauračno-
ubytovacieho zariadenia , pre Drevodom Zázrivá, s.r.o., Dolina č. 54, zast. konateľom Jánom 
Borončom. 
7. Odpredaj obecného pozemku parc. č. C-KN 585/3 – ostatné plochy o výmere 52 m2 , cena: 
280.- Sk/m2  v  Zázrivej – Ústredí  z dôvodu vysporiadania pozemku pod rodinným domom s. 
č. 159 pre Albína Lacka, bytom Zázrivá, Stred č. 159, podľa GP č. 72/2001. 
8. Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. C-KN 2091/80 – TTP o výmere 39 m2 , cena: 
60.- Sk/m2  v  Zázrivej – Doline, podľa GP č. 30216621-017/2007  z dôvodu vysporiadania 
pozemkov pri stavebnom pozemku pre : Martin Valt a manž. Dana Valtová, bytom Jarná č. 
677/11, Spišské Vlachy.  
9. Odpredaj neknihovaného pozemku parc. č. C-KN 2091/83 – TTP o výmere 149 m2 , cena: 
60.- Sk/m2  v  Zázrivej – Doline, podľa GP č. 31/2007  z dôvodu vysporiadania pozemkov pri 
rozostavanom rodinnom dome pre: Ján Krška a manž. Marianna Kršková, bytom Zázrivá, 
Dolina č. 55. 
10.Investičnú akciu – predĺženie vodovodu v Plešivej do výšky 300. 000.- Sk, so spracovaním 
vopred dohodnutých podmienok medzi OVS, a.s. Dolný Kubín a konateľom Jozefom 
Matúšom.   
11.Úpravu rozpočtu v časti príjmovej o sumu 400 tisíc Sk za odpredaj obecných pozemkov 
a v časti výdavkovej o sumu 300 tisíc Sk -  na investičnú akciu – predĺženie vodovodu 
v Plešivej. 
12.Výpovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov v kultúrnom dome  pre spol. Zázrivská, 
a.s., Havrania  z dôvodu neplnenia si dojednaných zmluvných podmienok zo strany 
Zázrivskej, a.s.  
13.Záverečný účet obce Zázrivá bez výhrad. 
14. Starostovi obce prémie za 1. štvrťrok 2007 vo výške 27 %. 
 
 



D/ Rozhodlo: 
 
1.Neposkytnúť dotáciu z rozpočtu obce na publikáciu – Lexikón oravských šľachtických 
rodov pre MV SR , Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. 
2.Nedať predbežný súhlas k výstavbe rekreačnej chalupy na pozemku parc. č. C-KN 1818/7 
v k. ú. Zázrivá – Dolina pre Rastislava Mäsiara, bytom Šoltésovej č. 26, Ružomberok.  
3. Dať súhlas na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na výstavbu dvoch 
rekreačných chalúp na parc. č. KN 2091/74 a 2091/76 v k. ú. Zázrivá – Dolina pre žiadateľa: 
Rastislav Veliký, bytom Jastrabie nad Topľou č. 6, Vranov nad Topľou, zastúpený Martinom 
Valtom , bytom Jarná 677/11, Spišské Vlachy. 
4.Neodpredať Ľubomíre Kyptovej, bytom Dolný Kubín, pozemok v k. ú. Zázrivá, Stred pri 
rodinnom dome č. 194 -  časť parcely  C-KN č. 456/4  z dôvodu odpredaja uvedeného 
pozemku v celosti inému záujemcovi. 
 
E/ Ukladá: 
 
1.Zástupcovi starostu Ing. Albínovi Štyrákovi a prednostovi úradu Ing. Jánovi Žúborovi 
vykonať obhliadku neknihovaného pozemku  v Zázrivej – Doline, ktorý žiada odkúpiť Milan 
Matúš, Zázrivá, Dolina č. 63.  
2.Prednostovi úradu Ing. Jánovi Žúborovi prehodnotiť nedokončené investície obce a na tie,  
ktoré už boli  dokončené urobiť písomný zápis s  návrhom na ich zaradenie do majetku obce. 
3.Zástupcovi starostu Ing. Albínovi Štyrákovi vyvolať jednanie s p. Bučkuliakom vo veci 
dokončenia úpravy ciest po plynofikácii v Doline, Ráztokách a v Plešivej. 
4.Účtovníčke obecného úradu p. Margite Skubeňovej predložiť návrh nedobytných 
pohľadávok s možnosťou ich odpísania.  
5. Zástupcovi starostu Ing. Albínovi Štyrákovi, aby so žiadateľkami o poskytnutie priestorov 
pre činnosť Materského centra, posúdili vhodnosť navrhovaných priestorov v materskej škole 
a tiež ich požiadavky na zariadenie tohto centra. 
6. Zástupcovi starostu Ing. Albínovi Štyrákovi jednať so Správou a údržbou ciest Dolný 
Kubín vo veci havarijného stavu na ceste III. triedy v Havranej / vedľa p. Adama 
Drengubiaka /. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                         
                                                                                       Mgr. Jozef  Kazárik   
                                 starosta obce Zázrivá 
 
 


