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

konaného dňa:  30.  5.  2008,  č.:  3 / 2008. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1.Žiadosť Spišskej katolíckej Charity Domu Charitas v Zázrivej v zastúpení  Mgr. Jánom 
Majdišom o finančný príspevok. 
2.Žiadosť p. Daniely Šušotovej, Ráztoky č. 40 o vydanie predbežného súhlasu na odkúpenie 
neknihovaných pozemkov v k. ú. Zázrivá – Ráztoky a to parc. č. 20975/4 – vodné plochy o 
výmere 58 m2 , 20892/2 – ostatné plochy o výmere 26 m2  a 20892/3 – ostatné plochy 
o výmere 24 m2. Obecné zastupiteľstvo doporučuje žiadateľke vysporiadať si susedné 
súkromné  pozemky a po ich úspešnom vysporiadaní znovu požiadať o odkúpenie uvedených 
parciel. 
3.Informáciu prednostu obecného úradu Ing. Jána Žúbora a zástupcu starostu Ing. Albína 
Štyráka o priebehu zvolaného jednania s občanmi bývajúcimi v Doline a v Ráztokách 
v oblasti bydliska Jozefa Matúša Dolina č. 55 za účelom riešenia problému odvedenia 
povrchových vôd.  
4.Žiadosť o odkúpenie neknihovaného pozemku p. Milana Mäsiara, Stred č. 66 pri jeho 
rodinnom dome – parc. Č. 21535/2 – o výmere 39 m2 . OZ pozemok odpredá v cene 50.- 
Sk/m2 po doložení geom. plánu na uvedenú parcelu. 
5. Žiadosť Miroslava Prachára s manž. , Havrania č. 125 o odkúpenie neknihovaného 
pozemku časť parc. č. 3853 v k. ú. Zázrivá – Stred . Obec vykoná miestne zisťovanie 
o možnosti využitia celého pozemku  na výstavbu viacerých rodinných domov. 
6. Žiadosť o finančnú dotáciu pre p. Miroslava Karcola na vypracovanie knihy „Monografia 
farnosti Zázrivá „ , s tým že OZ prejedná spôsob financovania a účasti obce so žiadateľom.  
7.Upozornenie Regionálnej veterinárskej a potravinárskej správy v Dolnom Kubíne 
týkajúceho sa predaja korbáčikov pri štátnej ceste druhej  triedy – II/583, pričom obec Zázrivá 
zabezpečí vyhotovenie upozornenia zákazu predaja na autobusových zastávkach a cestou 
miestneho rozhlasu budú občania upozornení na dodržiavanie Trhového poriadku. 
O spoluprácu bude požiadaná Regionálna veterinárna a  potravinárska správa v Dolnom 
Kubíne , živnostenský úrad, daňový úrad v spolupráci s právnym zástupcom obce.  
8. Informáciu prednostu úradu Ing. Jána Žúbora ohľadom plnenia úloh z minulého zasadania 
obecného zastupiteľstva a to doplnenie dopravného značenia   v Doline a ohľadom odvedenia 
povrchových vôd v časti Dolina a Ráztoky. 
9. Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Viktora Majdiša z vykonaných kontrol za II. polrok 
2007.  
10. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Zázrivá k 31. 12. 2007, vykonanej 
Ing. Kurcinovou. 
 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Stanislav Žúbor 
                                    člen:          Jozef Červeň 
2. Zapisovateľa:  Ing. Ján Žúbor 
3. Overovateľov  zápisnice:  Anton Drengubiak a Ing. Albín Štyrák.   
4. Členov školskej rady: z poslancov: Jana Pazderová, Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor, za  



organizácie: Ján Štyrák, predseda Dobrovoľného hasičského zboru Zázrivá, ako zástupcu inej 
právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní na škole.  
5. Člena rady Materskej školy v Zázrivej: Ing. Albín Štyrák. 
 
C/ Schvaľuje:  
 
1.Žiadosť Poľovníckeho združenia v Zázrivej o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku 
v k. ú. Zázrivá – Ráztoky, podľa geom. plánu č. 36433756-78/2008, parc. č. 2234/4- 
zastavaná plocha o výmere 275 m2, cena: 50.- Sk/m2. 
2.Žiadosť ZŠ Zázrivá, zast. Mgr. Mariánom Babiakom o finančný príspevok v hodnote 
10.000.- Sk na medzinárodné stretnutie – Splav rieky Odry v Poľsku. 
3.Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2008 predloženú riaditeľom školy Mgr. Antonom Daubnerom 
a to v kapitolách: mzdy na hodnotu: 5559 tisíc Sk, odvody na hodnotu: 1957 tisíc Sk, tovary 
a služby na hodnotu: 1946 tisíc Sk a bežné transféry na hodnotu: 132 tisíc Sk. 
4.Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku pre p. Jána Majdiša, Sedliacka Dubová 34, v k. 
ú. Zázrivá – Kozínska podľa GP č. 30216621-163, parc. č. 3564/2 – zastavaná plocha 
o výmere 3 m2, parc. č. 3564/4 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 a to v cene: 50.- Sk/m2. 
5. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku pre p. Jána Fedora a manž., Stred 369, k. ú. 
Zázrivá – Stred a to parc. č. 39/4 – zastavaná plocha o výmere 35 m2, cena: 200.- Sk/m2 , 
podľa GP č. 30216621-113/1998.  
6. Finančnú dotáciu pre žiadateľa Priatelia Nár. parku Malá Fatra na projekt „ Propagácia 
záchrannej stanice, náučného chodníka a Zázrivej „ a to vo výške 21.600.- Sk. Konkrétne 
podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne určené. 
7.  Finančnú dotáciu pre žiadateľa Oravská rozvojová agentúra na projekt „ Ihrisko pre malé 
deti“ a to vo výške 8.000.- Sk. Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne 
určené. 
8.  Finančnú dotáciu pre žiadateľa Oravská rozvojová agentúra na projekt „Rodinné výlety pre 
všetkých“ a to vo výške 30.000.- Sk.  Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú 
zmluvne určené. 
9.  Finančnú dotáciu pre žiadateľa Oravská rozvojová agentúra na projekt „Cesta za poznaním 
a zážitkami“ a to vo výške 30.000.- Sk.  Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú 
zmluvne určené. 
10. Finančnú dotáciu pre žiadateľa Turizmus Zázrivá na projekt zhotovenia informačných 
tabúl vo výške 58.000.- Sk a na projekt „ Internetový hosting“ vo výške 40.000.- Sk..  
Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne určené. 
11. Finančnú dotáciu pre farský úrad Zázrivá na projekt „ Letný tábor 2008 „ vo výške 
60.000.- Sk  Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne určené. 
12. Finančnú dotáciu pre TJ Fatran  Zázrivá vo výške 26.000.- Sk na činnosť futbalového 
oddielu žiakov. Konkrétne podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne určené. Čiastka vo 
výške 10.000.- Sk na dohody o vykonaní prác bude hradená z kapitoly rozpočtu obce – 
telovýchova. 
13.Osadenie priepustu v časti Biela pod Čapicou z dôvodu sústavného podmývania 
prístupovej cesty. 
14. Prípravu a podanie projektu viacúčelového multifunkčného ihriska v priestoroch areálu 
ZŠ a spolufinancovanie zo strany obce. 
15. Úpravu mostného piliera pri hájovni a na vyšnom konci v Ústredí / poniže kaplnky / 
betónovými kvádrami, aby sa zamedzilo ich podmývaniu. 
16. Záverečný účet obce Zázrivá za rozpočtový rok 2007 bez výhrad. 
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o poskytovaní dotácií právnickým 
a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom na území obce Zázrivá. 



18. Prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie na podanie projektu „ Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v obci“ a spolufinancovanie zo strany obce. 
19. Prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu . 
20. Prípravu projektovej dokumentácie a štúdie verejných priestranstiev v centre obce. 
21. Zakúpenie 200 ks stoličiek do kultúrneho domu. 
22. Poskytnutie priestorov v materskej škole, zakúpenie CD prehrávača, rýchlovarnej kanvice 
a koberca pre zariadenie materského centra po dohode s riaditeľkou materskej školy. 
23.Presun finančných prostriedkov vo výške 524.000.- Sk do rezervného fondu z prebytku 
rozpočtu z roku 2007. 
24.  Odmenu starostovi obce za 1. štvrťrok 2008 vo výške 21 %. 
  
D/ Rozhodlo: 
 
1.Opätovne upozorniť a vyzvať Spišskú katolícku Charitu v zastúpení Ing. Maľučkým 
k splneniu povinnosti v rámci splátkového kalendára za odpredaj Domu Charitas v Zázrivej. 
Konkrétne za dve omeškané splátky v lehote do 30 dní, t.j. do 30. 6. 2008. 
2.Vo veci žiadosti občanov bývajúcich v Zázrivej, časti od hájovne do Ligasov o úpravu cesty 
osloviť organizácie: Urbár, poz. spol. Zázrivá, Lesy SR ,OZ Námestovo , súkr. firmu 
Drevospol, s.r.o. Dolný Kubín, ktoré túto cestu využívajú a značne ju poškodzujú, aby prispeli 
na jej opravu. 
3. Neodpredať pôvodne neknihovaný pozemok parc. č. 20958/2 – zastavaná plocha o výmere 
109 m2 pre p. Katarínu Zaťkovú , Biela č. 66 , pričom OZ doporučuje žiadateľke vysporiadať 
si najskôr susedné pozemky. 
4.Neprenajať priestory areálu ihriska ZŠ v Zázrivej pre p. MUDr. Staroveckú Katarínu, Gen. 
Svobodu 56, Martin za účelom výcviku koní. 
5. Uzatvorenie zmluvy s právnym zástupcom Mgr. Milanom Migom na dobu do 31. 12. 2008 
podľa zmluvne uzavretých podmienok. 
 
E/ Ukladá: 
 
1.Prednostovi obecného úradu a zástupcovi starostu obce vykonať miestne zisťovanie 
poslaneckej interpelácie ohľadom prehradenia cesty v Plešivej s rodinou Markovou. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                             
                                                                                       Mgr. Jozef  Kazárik   
                                 starosta obce Zázrivá 
 


