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

konaného dňa:  14. 12.  2007,  č.: 7 / 2007. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť Ing. Patrika Zrnčíka, Dolný Kubín o odkúpenie neknihovaného pozemku pod 
výstavbu garáže C-KN parc. č. 2091/98, TTP o výmere 78 m2 v k. ú. Zázrivá, Dolina , 
vytvorenú geometrickým plánom č. 36433756-148/2007. 
2.Žiadosť  Márie Ligasovej, Zázrivá, Stred č. 1 o zaradenie pozemku parc. č. 17491/2 
o výmere 3649 m2 , k. ú. Zázrivá, Demkovská / Rovná Hora / do územného plánu obce 
Zázrivá. 
3.Žiadosť Jaroslava Maceka a manž. Aleny Macekovej, Oravský Podzámok č. 258 
o povolenie výstavby chatky v k. ú. Zázrivá, Ráztoky na pozemku C-KN parc. č. 2376/3. 
4.Žiadosť Žofie Zubajovej, Zázrivá, Ráztoky č. 19  o povolenie výstavby chaty v k. ú. 
Zázrivá, Dolina na pozemku C-KN parc. č. 14395 o výmere 1516 m2. 
5.Žiadosť Adama Drengubiaka, Zázrivá, Havrania č. 65 o sociálnu výpomoc vo forme 
zakúpenia palivového dreva. Všetky žiadosti týkajúce sa sociálnej výpomoci a nákupu 
palivového dreva  za rok 2007 budú posúdené na zasadaní obecného zastupiteľstva v januári 
2007. 
6.Vyhodnotenie plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva č. 
6/2007. 
7. Poďakovanie Spišskej katolíckej charity obci Zázrivá za finančný príspevok poskytnutý 
obcou Domu Charitas Zázrivá v roku 2007. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Tibor Bílek 
                                    člen:         Anton Drengubiak. 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:          Ing. Albín Štyrák a Jaroslav Láštic.  
 
C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť Márie Matejčíkovej, bytom Zakamenné  č. 676 o súhlas na  odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, podľa geom. plánu č. 127/2007, parc. č. 
20870/1 – 144 m2 a parc. č. 2707/2 – 284 m2 v k. ú. Zázrivá, Končitá. 
2.Žiadosť Františka Štyráka, bytom Zázrivá, Dolina č. 50 o odpredaj neknihovaného pozemku 
zobrazeného v zmysle geom. plánu č. 36433756-163/2007 ako parc. č. 2091/56, zastavaná 
plocha o výmere 260 m2  za  cenu  50.- Sk/m2.  
3.Príspevok obce z obecného rozpočtu na zabezpečenie opatrovateľskej služby na rok 2008  
vo výške 675.000.- Sk na 4,5 pracovného úväzku, t.j. na 6750 odpracovaných hodín. 
4.Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá na rok 2008. 
 



5.Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Zázrivá 
na rok 2008. 
6.Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania  dane  
z nehnuteľností na území obce Zázrivá na rok 2008. 
7.Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2007 - rozpočtové opatrenie č. 2, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky.   
8.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007 zariadenia školského stravovania pri ZŠ v Zázrivej 
podľa priloženého návrhu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  Rozpočet sa upraví 
podľa skutočného čerpania jednotlivých položiek. 
9.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007 Základnej školy Zázrivá a školského klubu detí pri 
ZŠ Zázrivá podľa priloženého návrhu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  
Rozpočet sa upraví podľa skutočného čerpania jednotlivých položiek. 
10.Členstvo obce Zázrivá s vytvorením partnerstva pre program Leader implementovaný na 
území mikroregiónu Terchovskej doliny.   
11. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na riešenie havarijného stavu - 
rekonštrukcia strechy na Základnej škole v Zázrivej vo výške 380.000.- Sk 
12. Zvýšenie hodnoty stravného lístka zamestnancom obce z hodnoty 70.- Sk na hodnotu 80.- 
Sk za jeden stravný lístok od 1. 1. 2008. 
13.Smernicu o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v obci Zázrivá na rok 2007 v zmysle zákona 
č. 152/1992 Zb. 
14.Odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2007 vo výške 61 % zo základného 
mesačného platu. 
15.Odmenu zástupcovi starostu obce  za rok 2007 vo výške 35 % zo základného mesačného 
platu. 
16. Odmenu  starostovi obce  za  štvrtý štvrťrok 2007 vo výške 25 % . 
17.Zmenu úradných hodín pracovníkom obecného úradu na deň utorok a to od 7.00 hod. do 
15. 00 hod, obedňajšia prestávka v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod. od 1. 1. 2008.  
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Neschváliť predloženú žiadosť p. Eriky Fedorovej, bytom Zázrivá, Dolina č. 15 ohľadom 
prevádzkovej doby v Starej krčme, nakoľko je v rozpore s platným Všeobecne záväzným 
nariadením obce Zázrivá č. 1-02/2003 o prevádzkovom čase v obchodoch a reštauračných 
zariadeniach  / max. do 22.00 hod. /.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                             
                                                                                       Mgr. Jozef  Kazárik   
                                 starosta obce Zázrivá 
 

 
 


