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

konaného dňa:  14.  3.  2008,  č.:  2 / 2008. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť COUNTRIA, s.r.o., Nobelova 30, Bratislava v zastúpení konateľom Ing. Petrom 
Bilčíkom o zaradenie pozemku do Územného plánu obce Zázrivá a to parc. č. 2124/2 v k. ú. 
Zázrivá – Ráztoky.  
2.Žiadosť p. Jozefa Kôpku, Petrová  č. 27 o povolenie drobnej stavby. 
3.Plán zasadaní Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na rok 2008. 
4. Informáciu starostu obce o existencii Centra právnej pomoci v Tvrdošíne / bezplatné 
poradenstvo /. 
5. Informáciu starostu obce o určení a realizácii vodorovného dopravného značenia na ceste 
III/01176 Zázrivá – pri Základnej škole – prechod pre chodcov , zabezpečí Správa a údržba 
ciest Dolný Kubín a na ceste III/01176 v obci Zázrivá – oproti výjazdu z miestnej 
komunikácie z IBV Sihly – osadiť odrazové zrkadlo – zabezpečí a osadí  obec Zázrivá.   
6.Informáciu poslancov o možnej úprave cesty v Bielej Za vrchom pod Čapicou, pričom obec 
dodá materiál v rámci svojich možností, ale až  po uskutočnení odvodnenia po dohode 
vlastníkov dotknutých pozemkov. 
7. Návrh hlavného kontrolóra obce p. Ing. Viktora Majdiša  vypracovať návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Zázrivá o poskytovaní sociálnej výpomoci obyvateľom obce 
Zázrivá.  
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Anton Drengubiak 
                                    člen:         Jaroslav Láštic.  
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor. 
3. Overovateľov  zápisnice:         Tibor Bílek, Stanislav Žúbor. 
  
C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť sl. Márie Žúborovej, Stred č. 350 o povolenie umiestniť stolný futbal v priestoroch 
chodby v kultúrnom dome, pričom sa v zmluve dohodne ochrana tohto majetku v čase 
kultúrnych podujatí, resp. že žiadateľka si túto ochranu zabezpečí sama. 
2. Žiadosť sl. Márie Žúborovej, Stred č. 350 o prenájom skladových priestorov v kult. dome, 
v ktorých bola predtým Turisticko-informačná kancelária, ktorá bola presťahovaná do iných 
vhodnejších priestorov v kult. dome.  
3.Žiadosť p. Ing. Patrika Zrnčíka, bytom Dolný Kubín o odkúpenie obecného pôvodne 
neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá-Dolina, KN parc. č. 2091/104 TTP o výmere 48 m2 
v cene: 200.- Sk/m2 , podľa predloženého geom. plánu č. 36433756-38/2008 a to výlučne pod 
výstavbu garáže. 
4. Žiadosť p. Jána Boronču, Albína Pazderu, Pavla Kokošku, Stanislava Ertela, bytom 
Zázrivá, Stred č. 87 o odkúpenie obecného pozemku časť parc. č. 21509/4 pod výstavbu 



garáží do max. výmery 180 m2, cena: 500.- Sk/m2. Vytýčenie a zameranie pozemkov pod 
garáže podľa predloženého nákresu za účasti zástupcu obce. 
5. Ústne podanú žiadosť p. Jána Otrubu, bytom Zázrivá, Stred č. 41 o zrušenie Kúpnej 
zmluvy zo dňa 27. 11. 2006, na odkúpenie pozemkov pôvodne neknihovaných parc. č. KN 
909/5 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 a parc. č. KN 909/12 – zastavaná plocha o výmere 
82 m2, k. ú. Zázrivá – Stred pri rod. dome č. 41, pričom žiadateľovi bude vrátená zaplatená 
čiastka vo výške 3.750.- Sk. 
6. Žiadosť p. Evy Bednárovej, rod. Otrubovej, bytom Zázrivá, Stred č. 41, o odkúpenie 
pozemkov pôvodne neknihovaných parc. č. KN 909/5 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 
a parc. č. KN 909/12 – zastavaná plocha o výmere 82 m2, k. ú. Zázrivá – Stred pri rod. dome 
č. 41, v zmysle predloženého GP č. 30216621-057/2006, overeného 8. 2. 2008 a to v cene: 
50.- Sk/m2.  
7. Schvaľuje:  
a/ Predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Opatrenia 1.1.ROP na 
realizáciu projektu Rekonštrukcia Základnej školy Zázrivá, ktorý je realizovaný pre Základnú  
školu  Zázrivá a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 
resp. strednodobými prioritami obce. 
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti  o NFP .  
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t.j. v  
očakávanej výške cca  815.000.- Sk. 
8.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá. 
9. Žiadosť Kynologického klubu Likavka o prenájom priestorov ihriska a to na 3 hodiny 4-6 x 
do mesiaca, pričom sa obci zaväzujú: upratať ihrisko po výcviku psov, platiť ročné nájomné 
vo výške 10.000.- Sk, rešpektovať kultúrne, športové a iné akcie poriadané obcou Zázrivá. 
10. Kúpu internetovej domény pre obec Zázrivá od vlastníka a prevádzkovateľa – od firmy 
Mikropolis Žilina. 
11.Výber právneho zástupcu obce po predložení a vyhodnotení ponúk. 
12. Úprava štátnej cesty III/01176 v centre obce Zázrivá pôvodnou dlažbou do času realizácie 
generálnej opravy cesty jej správcom, t. j. Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja 
Žilina, detašované pracovisko Dolný Kubín.   
 
D/ Rozhodlo: 
 
1.Neschváliť žiadosť p. Zuzany Prílepkovej, Zázrivá, Stred č. 282 o sociálnu výpomoc na 
zakúpenie palivového dreva. 
2. Neschváliť žiadosť p. Ladislava Kozáka, Zázrivá, Stred č. 58 o sociálnu výpomoc na 
zakúpenie palivového dreva, resp. poskytnutie finančnej výpomoci. 
3.Neodpredať pozemky žiadateľovi – firme COUNTRIA s.r.o. Nobelova 30, Bratislava 
v zastúpení konateľom p. Ing. Petrom Bilčíkom a to pozemky v k. ú. Zázrivá – Ráztoky 
v zmysle GP č. 17810442-40/2007 KN parc. č. 2106/4 TTP o výmere 27 m2 a 2106/2 TTP 
o výmere 219 m2 . 
4. Neodpredať časť pozemku parc. č. 2106 v k. ú. Zázrivá – Ráztoky pre žiadateľku Ing. 
Moniku Bech, bytom Zázrivá-Dolina č. 50. 
5. Neodpredať časť pozemku parc. č. 2106 v k. ú. Zázrivá – Ráztoky pre žiadateľov Ing. Ján 
Mahút a manž. Terézia Mahútová, bytom Nemocničná 1945/29, Dolný Kubín.  
6.  Neodpredať  p. Márii Guričanovej , Zázrivá, Stred č. 13, pozemok parc. č. 20958/2, ostatná  
plocha  o výmere 109 m2 v k. ú. Zázrivá, Biela. 
7. Nevyhovieť žiadostiam o sociálnu výpomoc: p. Márii Červeňovej, Zázrivá, Stred č. 11, p. 
Márii Záňovej, Zázrivá, Havrania č. 104, p. Božene Majdišovej, Zázrivá, Havrania č. 3, p. 



Žofii Kazárikovej, Zázrivá, Havrania č. 108, p. Jozefíne Butkajovej, Zázrivá, Havrania č. 22, 
p. Žofii Drengubiakovej, Zázrivá, Stred č. 184, p. Márii Mäsiarovej, Zázrivá, Havrania č. 89, 
a p. Adamovi Drengubiakovi, Zázrivá,  Havrania č. 65. 
 
E/ Ukladá: 
 
1.Prednostovi obecného úradu predvolať na obecný úrad p. Oľgu Púčekovú, Dolina č. 92 a p. 
Igora Otrubu, Zázrivá, Dolina č. 46 na prejednanie parkovania motorových vozidiel na št. 
ceste v Doline za účasti zástupcu Správy a údržby ciest Dolný Kubín a zástupcu Obvodného 
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Dolnom Kubíne. 
2. Prednostovi obecného úradu zvolať jednanie občanov bývajúcich v Dolina a v Ráztokách v 
oblasti bydliska Jozefa Matúša, Dolina č. 55, za účelom riešenia problému odvedenia 
povrchových vôd. 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                 Mgr.  Jozef  Kazárik 
                                                                                starosta  obce  Zázrivá 


