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

konaného dňa:  22.  6.  2007,  č.: 4 / 2007. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť p. Terézie Karcolovej, Ráztoky č. 85 o odkúpenie neknihovaných pozemkov parc. 
č. 2148, 2150 a 2151 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky o výmere cca 896 m2. OZ požiadalo žiadateľku 
o doloženie geometrického plánu na uvedené pozemky, aby sa určila presná výmera a druh 
pozemkov. Poslanci na zasadnutí nerozhodli o znížení cien neknihovaných pozemkov, o ktoré 
tiež požiadala p. Terézia Karcolová. 
2.Žiadosť Záujmového združenie Turizmus Zázrivá o finančný príspevok vo výške 19.756.- 
Sk , ktorú predkladá v zmysle platného VZN č. 1-02-05, zo dňa 27. 5. 2005, na prevádzkové 
náklady turisticko-informačnej kancelárie. OZ požaduje od predsedu združenia podrobné 
doloženie podkladov k požadovanému finančnému príspevku.  
3. Žiadosť LK-Petra, s.r.o. Moyzesova č. 936/52, Žilina, zastúpenej Lubomírom Kuchtom 
o súhlasné vyjadrenie obce k výstavbe rekreačnej drevenice Zázrivá, Demkovská na 
pozemkoch parc. č. 20904/3 a 20982/1. OZ sa odvolalo na predchádzajúce uznesenie z OZ č. 
3/2007, zo dňa 27. 4. 2007, v ktorom už uvedenú žiadosť zobralo na vedomie. 
4. Ústne podanú žiadosť p. Rusnáka, správcu farnosti v obci ohľadom spoluúčasti obce  na 
odpustových slávnostiach na deň 12. 8. 2007 a to po stránke finančnej aj organizačnej. OZ 
o danej spoluúčasti rozhodne na najbližšej rade a starosta obce podá p. Rusnákovi stanovisko 
poslancov.  
5. Finančný príspevok spoločnosti EDUCOS na prevezenie p. Františka Maceka. 
6. Informácie starostu obce: o erbe obce Zázrivá , voči ktorému má výhrady heraldická 
komisia, o spoločnosti LBG-BYTY, ktorá začala vybavovať územné a stavebné povolenie na 
výstavbu apartmánového domu, o opatreniach ohľadom ochrany úrody , majetku pred 
požiarmi, o služobnej ceste starostu v Bratislave na Ministerstve školstva vo veci  smerovania 
projektov  na poskytnutie finančných prostriedkov z kohéznych fondov na opravu školy, 
o stave nedokončených povrchových úprav po plynofikácii firmou Bučkuliak. 
7. Informáciu prednostu úradu o zaradení dokončených investícií / stavieb / do majetku obce. 
8 Informácie poslanca p. Jaroslava Láštica ohľadom vytvorenia komisií a ohľadom prenájmu 
obecných pozemkov občanom, ktorých ich využívajú. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Stanislav Jellúš 
                                    člen:         Ing. Albín Štyrák 
                                    člen:         Jana Pazderová  
 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 
 
3. Overovateľov  zápisnice:         Anton Drengubiak                                                    
                                                      Tibor Bílek 
 
 
 



C/ Schvaľuje:  
 
1. Zmenu sadzieb za pozemky a to nasledovne: neknihované pozemky - zastavaná plocha: 
min. 50.- Sk/m2, neknihované pozemky – ostatné pozemky / lúky, záhrady, orná pôd, a pod./:  
min. 200.- Sk/m2 , obecné pozemky / intravilán, extravilán / : min. 500.- Sk/m2,  s možnosťou 
individuálneho posúdenia ceny pozemkov poslancami OZ. Tieto ceny sú platné  dňom 
schválenia tohto uznesenia / od 22. 6. 2007 /. 
2.Žiadosť Silvie Majdišovej Stred č. 118 o prenájom obecných priestorov za účelom 
podnikania – predajne nového tovaru, textilu pre mladých v zdravotnom stredisku – priestory 
bývalej gynekológie. Cena za prenájom sa určuje na 500.- Sk/m2 za rok. Zmluva o nájme sa 
uzatvorí do 31.12.2007, vypočíta sa alikvótna  cena nájmu za rok 2007 od dátumu podpísania 
zmluvy. 
3.Finančný príspevok na prepravné náklady spojené so zájazdom ŤZP, ŤZP- S dôchodcov do 
termálneho kúpaliska do Oravíc, konaného 26. 6. 2007 za podmienky naplnenia kapacity 
autobusu. 
4.Žiadosť p. Rusnáka,  správcu farnosti v našej obci o spolufinancovanie letného stanového 
tábora pre deti od 9 rokov, vo výške max. 30. 000.- Sk, v zmysle priloženého rozpočtu na 
uvedenú akciu.  
5. Žiadosť o prenájom priestorov v kultúrnom dome sl. Márii Žúborovej, Stred č. 350 za 
účelom zriadenia cukrárne. V nájomnej zmluve budú špecifikované podmienky nájmu. 
6. Žiadosť o odkúpenie neknihovaných pozemkov pre p. Milana Matúša, Dolina č. 63, v k. ú. 
Zázrivá, Dolina  parc. č. 20904/3 a 20982/1 po predložení geometrického plánu na 
odkupované pozemky  za ceny schválené v tomto uznesení / zo dňa 22. 6. 2007 /. 
7. Odpísanie nedobytných pohľadávok : Jozef Mikušiak , vo výške : 45.000.- Sk, Netri, vo 
výške: 3.650.- Sk a Štefan Prílepok, vo výške 1.825.- Sk. Podĺžnosti  Pohrebníctva p. 
Strážovcovej sa budú riešiť vymáhaním. 
8. Poskytnutie finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc občanom podľa uznesenia OZ č. 
3/2006, zo dňa 31. 3. 2006, podľa bodov:  
   1.Poskytnutie   sociálnej   výpomoci  pre   občanov nad 70 rokov osamelo žijúcim vo výške  
      50 %  z poplatku  za komunálny odpad.  Je potrebné podať žiadosť    a doložiť potvrdenie  
      o výške dôchodku, ktorý nesmie presiahnuť čiastku 6.000.- Sk/mesiac. 
   2. Pre občanov ŤZP – S / s  doprovodom  / sociálnu výpomoc vo výške 250.- Sk, ktorá bude  
       hradená z rozpočtu obce z položky „ príspevky organizáciám „. 
/ Žiadosti občanov: Emília Trnovcová, Stred č. 146, Vincent Macek, Ráztoky č. 21, Jozefína 
Smolková, Ráztoky č. 62,   Terézia Žúborová, Ráztoky č. 78, Anna Zaťková, Biela č. 31, 
Terézia Butkajová, Stred č. 94 budú posudzované podľa vyššie uvedených kritérií /. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Neodpredať  p. Milanovi Drengubiakovi a manželke Anne, bytom Havrania č. 58, 
neknihovaný pozemok zobrazený v zmysle geom. plánu č. 30216621-088/2003, zo dňa 24. 3. 
2004, ako parc. č. 3449/3 , zastavaná plocha o výmere 44 m2 . 
2.Neodpredať  p. Antonovi Drengubiakovi a manželke Antónii, bytom Stred č. 345, obecný 
pozemok parc. č. C-KN 640/2, zastavaná plocha o výmere 981 m2 / terajšie detské ihrisko na 
IBV Sihly /. 
3. Firme OR-LI s.ro. Dovalovo č. 555, odpustiť poplatok za jedno vyhlásenie v miestnom 
rozhlase / za týždeň / ohľadom predaja mäsa a mäsových výrobkov  ich pojazdnou predajňou. 
/ jeden poplatok za vyhlásenie v MR a poplatok od miesta si firma uhradí /. 
4. Poskytnúť finančný príspevok Domu Charitas Sedembolestnej panny Márie v Zázrivej vo 
výške 25.000.- Sk na účelné vynaloženie finančných prostriedkov  - pre zlepšenie pobytu 



občanov bývajúcich v uvedenom zariadení / nákupy darčekov z príležitostí menín, narodenín, 
Mikuláša, Vianoc a pod. / . Predstavený Domu Charitas Mgr. Ján Majdiš predloží pokladničné 
bločky od zakúpených tovarov do učtárne obecného úradu.  
4. Poskytnúť finančný príspevok Domovu dôchodcov a Domovu sociálnych služieb, Havrania 
č. 35,  vo výške 25.000.- Sk na účelné vynaloženie finančných prostriedkov  - pre zlepšenie 
pobytu občanov bývajúcich v uvedenom zariadení / nákupy darčekov z príležitostí menín, 
narodenín, Mikuláša, Vianoc a pod. / . Riaditeľ domova Mgr. Milan Jesenský predloží 
pokladničné bločky od zakúpených tovarov do učtárne obecného úradu.  
 
 
E/ Ukladá: 
 
1.Zástupcovi starostu pripraviť návrhy nájomných zmlúv na prenájom bytov na bývalom 
obecnom úrade s prihliadnutím na platnú legislatívu. 
2.Prednostovi  obecného úradu informovať na zasadaniach OZ o vydaných stavebných 
povoleniach za predchádzajúce obdobie a riešiť „ čierne stavby „ Ondreja Boronču, Milana 
Juríka a Štefana Topoľského  v Havranej.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                  Mgr.  Jozef  Kazárik                                                            
                starosta  obce  Zázrivá 
 


