
UZNESEIE 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, 

konaného dňa: 21. 07. 2008, č.: 4/2008 
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A/ Berie na vedomie: 
 
1. Žiadosť p. Jána Žúbora, Stred č. 101 o odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 16413/3 – 
TTP o výmere 41 m2 a parc. č. 16414/2 – orná pôda o výmere 927 m2. 
2 Žiadosť p. Jána Fedora, Stred č. 118 o odkúpenie neknihovaného pozemku, časť parc. č. 
21312/3 pri rodičovskom rodinnom dome v Doline č. 15. o odpredaji rozhodne OZ po 
vyhotovení a doložení geom. plánu žiadateľom. 
3. Informáciu o priebehu riešenia „čiernych stavieb“ v obci. 
4. Odporúčania pre verejnosť v súvislosti s prechodom na euro od 1. 1. 2009. 
5. Stanovisko Správy NP Malá Fatra týkajúceho sa vybudovania motokrosovej trate 
v Pasekách.  
6. Štúdiu centra Obce Zázrivá. 
7. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne č. 1264/2008 
HV. 
8. Aktualizáciu požiadaviek na zmeny chránených území v NATURA 2000. 
9. Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi pre rok 2008. 
10. Prezentáciu ponuky p.Bernáthom a p. Reiterom na spracovanie mini DVD prezentujúceho 
Obec Zázrivá. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
   člen:  Ambróz Otruba 
   člen:  Jaroslav Láštic 
 
2. Zapisovateľa:   Ing. Jána Žúbora 
 
3. Overovateľov zápisnice:  Antona Drengubiaka a Stanislava Žúbora 
 
C/ Schvaľuje: 
 
1. Dotáciu pre Spoločenstvo mladých a farský úrad v Zázrivej vo výške 22.500,- Sk na 
realizáciu „Odpustových dní“ v dňoch 15. – 17. 8. 2008, ktorá bude poskytnutá v súlade 
s VZN Obce Zázrivá týkajúceho sa poskytovania dotácií. 
2. Opravu lavice ponad Zázrivku pri autobusovej zastávke u Jantiaka v nevyhnutnej miere 
a zhotovenie zábradlia z dôvodu bezpečnosti chodcov. 
3. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku parc. č. 20929/2 – ostatné plochy o výmere 
26,56 m2 v cene: 200,- Sk/m2 a to žiadateľke p. Elene Falátovej, Petrová č. 1. 
4. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku parc. č. KN 1796/7 – TTP o výmere 28 m2 
v zmysle GP č. 36433756-92/2008 v cene: 200,- Sk/m2 a to pre žiadateľa: Biofarma Turie, 
a.s., Pažite č. 56, 010 09  Žilina-Bytčica. 



5. Žiadosť p. Jána Mahúta a manž. Zuzany, Biela č. 95 o opravu cesty v Bielej – Za vrchom 
spočívajúcu v zabezpečení podkladového a vrchného materiálu a osadení rúr priepustu 
v kritickom mieste potoka a cesty. 
6. Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 1, týkajúce sa vyčlenenia finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce na rok 2008 vo výške 200.000,- Sk na opatrenia obce súvisiace s prechodom 
na euro od 1. 1. 2009 a vyčlenenie čiastky 140.750,- Sk pre Základnú školu Zázrivá na 
technickú projektovú dokumentáciu potrebnú k podaniu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z fondov EÚ. 
7. Financovanie odstránenia havarijného stavu na rozvodoch vody v školskom areály ZŠ 
Zázrivá z rezervného fondu Obce Zázrivá.  
8. Financovanie odstránenia havarijného stavu na rozvodoch el. energie v zdravotnom 
stredisku Zázrivá z rezervného fondu Obce Zázrivá. 
9. Financovanie knihy „Monografia farnosti Zázrivá“ v predpokladanom finančnom náklade 
480.000,- Sk pri počte výtlačkov 2000 ks, predajná cena knihy: 240,- Sk. 
10. Úprava plánu kontrol hlavného kontrolóra obce týkajúcich sa pripravenosti obce na 
zavedenie eura. 
11. Opravu cesty v Ústredí za hájovňou smerom na Mlynisko a to zasypaním jám a výtlkov na 
ceste vhodným materiálom. 
12. Rekonštrukciu kultúrneho domu v zmysle projektovej dokumentácie predloženej na 
obecnej rade. 
13. Hodnotu stravného lístku pre zamestnancov Obce Zázrivá na 90,- Sk od 1. 8. 2008. 
14. Výšku odmeny starostovi obce za II. štvrťrok 2008 vo výške 22% základného platu. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1. Neodpredať pozemok parc. č. KN 640/2 o výmere 490,5 m2 žiadateľovi p. Ing. Martinovi 
Drengubiakovi, Stred č. 345. 
2. O vyhlásení verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. č. 16413/3 – TTP o výmere 41 m2 
a parc. č. 16414/2 – orná pôda o výmere 927 m2. 
3. V rámci prevencie pred požiarmi a ochranu úrody pripraviť starostovi obce v spolupráci 
s predsedom Urbáru, poz. spol. Zázrivá a predsedom Dobrovoľného hasičského zboru 
v Zázrivej doporučené opatrenia OR HaZZ v Dolnom Kubíne pod. č.: ORHZ-439/2008. 
 
E/ Ukladá: 
1. Prednostovi obecného úradu v Zázrivej vypracovať návrh VZN Obce Zázrivá o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu záujmových 
činností, Školského klubu detí a za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej. Termín: do 
25. 7. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Jozef Kazárik 
       starosta obce Zázrivá 
 


