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

konaného dňa:  25.  1.  2008,  č.: 1 / 2008. 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť p. Ing. Martina Trnovca, Plešivá  12 o vydanie súhlasu na výstavbu rekreačnej 
chalupy na pozemku KN parc. č. 11659, 11658/3 a 11658/4 v k ú. Zázrivá – Grúne. Uvedené 
pozemky nie sú v platnom územnom pláne obce zahrnuté na zastavanie. Doporučuje sa 
žiadateľovi spojiť sa s ďalšími žiadateľmi s podobnými žiadosťami , ktorí iniciujú 
vyhotovenie dodatku k územnému plánu obce Zázrivá z vlastných finančných prostriedkov. 
2. Doporučenie Záujmového združenia  Turizmus Zázrivá o ďalšom zotrvaní obce Zázrivá 
ako člena tohto združenia. 
3. Žiadosť p. Sofie Vocaskovej , bytom Jelšovec 36, Veľká nad Ipľom, o povolenia na 
umiestnenie lunaparku v našej obci počas odpustových alebo zázrivských dní. 
4. Žiadosť p. Čenka Semeráda , Stropkov o umiestnenie púťových atrakcií v našej obci. 
5. Žiadosť  p. Márie  Červeňovej, Stred 11 o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci. 
6. Žiadosť Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb  Zázrivá, Havrania č. 35 
o poskytnutie finančného príspevku. 
7. Žiadosť p. Rudolfa Otrubu s manž., Zázrivá, Stred č. 84 o poskytnutie palivového dreva. 
8. Žiadosť p. Pavla Lukáčika, bytom Tvrdošín o vyjadrenie , či pozemky KN parc. č. 14982/1, 
14982/2, 14983, 14991/1 , 14991/2, 14992/1 a 14992/2 k. ú. Zázrivá – Ráztoky nie sú 
v územnom pláne obce Zázrivá určené na zastavanie. 
9. Žiadosť p. Miroslava Karcola, Zázrivá, Stred 384 a noviny K sebe o poskytnutie finančnej 
dotácie z rozpočtu obce Zázrivá na vydanie knižnej publikácie Farnosť Zázrivá – monografia 
o zázrivskej farnosti. 
10. Žiadosť farského úradu v Zázrivej o poskytnutie finančnej dotácie na projekt  „ Detské 
letné tábory pre deti a mládež v roku 2008.  
11. Žiadosť  Priateľov Národného parku Malá Fatra v  Zázrivej o poskytnutie finančnej 
dotácie na projekt „ Propagácia Záchrannej stanice, náučného chodníka v Zázrivej „. 
12. Žiadosť o poskytnutie finančnej   dotácie    Oravskej    rozvojovej   agentúre    na   projekt 
 „ Ihrisko pre malé deti“. 
13. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  Oravskej rozvojovej agentúre  na projekt „Cesta 
za poznaním a zážitkami „. 
14. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  Oravskej rozvojovej agentúre  na projekt 
„Rodinné výlety pre všetkých „. 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Ing. Viktora Majdiša k rozpočtu na roky  2008 – 
2010. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Ing. Albín Štyrák 
                                    člen:         Jaroslav Láštic. 
 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor.  
 
3. Overovateľov  zápisnice:         Tibor Bílek a Ambróz Otruba. 



C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť p. Pavla Mandinca , Zázrivá, Dolina 122 a p. Zuzany Žúborovej, Zázrivá, Havrania  
47 o odstránenie starého nefunkčného školského septika z ich stavebných pozemkov KN parc. 
č. 741/3 a 741/4, septik z časti rozbiť, zaviesť štrkom a terén upraviť ornicou do : 30. 10. 
2008.  
2. Odpredaj pôvodne neknihovaných pozemkov p. Milanovi Matúšovi, Zázrivá, Dolina 63 
v zmysle GP č. 30216621-136/2007 a to  KN parc. č. : 1817/19 – TTP o výmere 25 m2, 
1817/20 – TTP o výmere 34 m2  , 1817/21 – TTP o výmere 20 m2  , 1817/22 – TTP o výmere 
19 m2   za cenu: 200.- Sk/m2, ako aj zriadenie vecného bremena na pozemky KN parc. č. 
4638/5 – vodné plochy o výmere 20 m2 a 4638/6 – vodné plochy o výmere 17 m2  
bezodplatne , ktoré spočíva v práve prechodu osôb, zvierat, prejazde motorových 
a nemotorových vozidiel v prospech žiadateľa.  
3. Odpredaj pôvodne neknihovaných pozemkov z dôvodu vysporiadania pozemkov pod 
garážami v k. ú. Zázrivá – Dolina , v zmysle GP č. 30216621-010/2008 p. Ľubomírovi 
Drengubiakovi , Zázrivá, Dolina 128  KN parc. č.: 2091/94 – zast. pl. o výmere 30 m2 , 
2091/95 – iba diel č. 15 - zast. pl. o výmere 28 m2 a 2091/96 – iba diel č. 16 - zast. pl. o 
výmere  18 m2 ,  Jozefovi  Šustrovi, Zázrivá, Dolina 155: KN  parc. č. 2091/97 – iba diel č. 17 
- zast. pl. o výmere  14 m2 ,  Jozefovi  Krškovi, Zázrivá, Dolina 129:  KN parc. č. 2091/98 – 
iba diel č. 18 - zast. pl. o výmere 12 m2 ,  Ing. Jánovi  Žúborovi, Dolný Kubín, SNP 1200/13-
45 : KN parc. č. 2091/99 – iba diel č. 19 - zast. pl. o výmere 13 m2 ,  Cyrilovi Borončovi, 
Zázrivá, Dolina 60: KN parc. č. 2091/100 – iba diel č. 20 - zast. pl. o výmere 18 m2 , 
Blažejovi  Trnovcovi, Zázrivá, Dolina 51: KN parc. č. 2091/101 – iba diel č. 21 - zast. pl. 
o výmere  51 m2 a  Jozefovi  Matúšovi, Zázrivá, Dolina 55: KN parc. č. 2091/102 – zast. 
plocha o výmere  28 m2  za cenu: 50.- Sk/m2. 
4. Uhradenie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu na prevádzku satelitu v Bielej za 
rok 2007 p. Ondrejovi Fašánkovi, Istebné 158 vo výške 2.300.- Sk. 
5. Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na zakúpenie bielizne 
a hygienických potrieb vo výške do 1000.- Sk pre p. Gustáva Papalu, bytom Zázrivá, 
Demkovská 18, ktorý nastupuje na protialkoholickú liečbu do Šútova. 
6. Rozpočet obce Zázrivá na roky 2008-2010. 
7. Plán kontrol na rok 2008 predložený hlavným kontrolórom obce p. Ing. Viktorom 
Majdišom. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1. Zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 4- 03 – 05 o podpore rozvoja turizmu 
a služieb  k 31. 1. 2008.  
2. Bezodplatné poskytnutie priestorov v kultúrnom dome – doterajšej kancelárie vedúcej, 
združeniu Turizmu Zázrivá na prevádzkovanie Turisticko-informačnej kancelárie , 
bezodplatné poskytnutie 1 ks počítača pre potreby Turisticko-informačnej kancelárie, s tým, 
že žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí pripojenie na internet, ktorý bude poskytnutý 
verejnosti. 
3. Nevyhovieť žiadosti p. MUDr. Václava Hradca, CSc a manž.. , bytom Dolný Kubín a p. 
Petra Karcola, bytom Zázrivá, Stred 20, o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť 
parc. č. 20967/5 – ostatné plochy o výmere cca 375 m2 na zriadenie prístupovej cesty k ich 
rodinným domom s. č. 19 a 20. OZ nemá námietok k užívaniu predmetného pozemku ako 
prístupovú cestu žiadateľmi. 
 
 



E/ Ukladá: 
 
1. Obecnému úradu vypracovať Všeobecné záväzné  nariadenie obce Zázrivá o podmienkach 
určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá a to 
v § 18 – sadzba dane z ubytovania, ktorá sa upravuje z pôvodnej sumy 20.- Sk/ osobu 
a prenocovanie na sumu: 5.- Sk/ osobu a prenocovanie . Termín: do 29. 2. 2008. 
2. Obecnému úradu zrušiť starú nájomnú zmluvu o prenájme priestorov v kultúrnom dome 
Združeniu Turizmus Zázrivá a vypracovať novú nájomnú zmluvu na skutočne prenajímané 
priestory Turisticko-informačnej kancelárie. 
3. Prednostovi obecného úradu pripraviť a zosumarizovať všetky žiadosti o sociálnu výpomoc 
za rok 2007 na najbližšie OZ. 
 
 

 
 

 
                                                                                       Mgr. Jozef  Kazárik   
                                 starosta obce Zázrivá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


