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

konaného dňa:  26. 09.  2008,  č.:  6 / 2008. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1. Žiadosť p. Ing. Veroniky Majdišovej, bytom Ľ, Štúra 2296/3, Dolný Kubín o odkúpenie 
obecného neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Dolina podľa GP č. 30216621-174/2006, 
parc. č. 2091/60 o výmere 75 m2. 
2. Informáciu p. Jany Fedorovej, Stred č. 300, týkajúcu sa petície proti jazdeniu terénnych 
motocyklov v obci Zázrivá všeobecne v katastri obce a v Pasekách. 
3. Informáciu Motocros klub Zázrivá , týkajúcu sa výstavby motokrosovej trate v Pasekách. 
4. Žiadosť občianskeho združenia KVAPKA o finančný príspevok. 
5. Žiadosť p. Eriky Fedorovej, Dolina č. 15 o prenájom priestorov v Dome služieb.  
6. Žiadosť  p. Jany Šestákovej, Dolný Kubín o prenájom priestorov v Dome služieb. 
Žiadateľke sa doporučuje doplniť v žiadosti predmet podnikania a upresniť priestory, o ktoré 
má záujem.  
7. Žiadosť p. Márie Fedorovej, Ráztoky č. 36 o odkúpenie neknihovaných pozemkov. 
8. Žiadosť p. Marcela Gona, Pod Párovcami 53, Piešťany o odkúpenie obecného pozemku  
v k. ú. Zázrivá, Stred, pod Košariskami . Žiadateľovi sa doporučuje vypracovať geometrický 
plán a to za účasti zástupcu  obecného úradu, kde bude presne vymeraná výmera 
odpredávaného pozemku pod výstavbu studne a žumpy.  
9. Žiadosť ZŠ Zázrivá – školskej jedálne o nákup novej chladničky. 
10. Žiadosť riaditeľstva ZŠ Zázrivá  na nákup učebných pomôcok v zmysle predloženej 
žiadosti. OZ doporučuje riaditeľovi ZŠ realizovať nákup z vlastných finančných prostriedkov 
ZŠ Zázrivá, s tým že OZ žiada o predloženie zoznamu nakúpených pomôcok. Prípadný deficit 
finančných prostriedkov doporučuje OZ riešiť predložením rozpočtového opatrenia.  
11. Žiadosť p. Ing. Igora Forusa, bytom Bratislava, týkajúcu sa finančného príspevku na 
výstavbu mostu .  
12. Informáciu starostu obce o opatreniach pri zavedení a prechode na euro. 
13. Informáciu starostu obce týkajúcu sa jednania SAD Dolný Kubín o úprave autobusových 
spojov v novom cestovnom poriadku a poverenie poslanca p. Jozefa Červeňa a starostu obce 
prednesením požiadaviek na jednaní s vedúcim dopravy SAD Dolný Kubín. 
14. Informáciu prednostu obecného úradu o vykonanej inventarizácii členmi inventarizačnej 
komisie  v Miestnej knižnici za účelom vyradenia starých poškodených kníh.  
15. Správu hlavného kontrolóra obce p. Ing. Viktora Majdiša o kontrolnej činnosti za I. polrok 
2008. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová, člen: Anton Drengubiak a Jozef Červeň. 
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.  
3. Overovateľov  zápisnice: Ambróz Otruba a Ing. Albín Štyrák.                                                    
 
 
 
 



C/ Schvaľuje:  
 
1. Finančný príspevok vo výške 10.000.- Sk pre Agentúru domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti Dolný Kubín. O poskytnutej finančnej pomoci bude vyhotovená zmluva medzi 
obidvoma stranami. 
2. Odpredaj pôvodne neknihovaných pozemkov v k. ú. Zázrivá, Dolina žiadateľom p. 
Rastislavovi Volekovi a manž. Daniele Volekovej, obidvaja  bytom Zázrivá, Ráztoky č. 35 
podľa GP č. 30/2008 a to časť parc. č. KN 1924 - diel č. 13  o výmere 12 m2 – záhrada za 
cenu: 200.- Sk/m2 a  časť parc. č. KN 1932/2 - diel č. 9  o výmere 11 m2 – zastavaná plocha 
za cenu: 50.- Sk/m2. 
3. Úpravu poplatku v Školskom stredisku záujmových činností pri ZŠ Zázrivá z doterajších 
130.- Sk / 4,31 Eur / na 135.- Sk / 4,50 Eur / za osobu na jeden deň. 
4. Úprava poplatkov za poskytovanú stravu v Zariadení školského stravovania pri ZŠ Zázrivá  
podľa predloženého návrhu nasledovne: limit na nákup potravín: 
- pre deti v MŠ celodenná -   30.- Sk / 1 Euro /       ( pôvodná cena 28.- Sk ) 
- pre deti v MŠ – poldenná -  25.- Sk / 0,83 Eur  /   ( pôvodná cena 23.- Sk ) 
- pre žiakov 1. – 4. ročníka -  27.- Sk / 0,90 Eur /    ( pôvodná cena 23.- Sk ) 
- pre žiakov 5. – 9. ročníka -  30.- Sk / 1 Euro /       ( pôvodná cena 25.- Sk ) 
- dospelí stravníci -                30.- Sk / 1 Euro /        ( pôvodná cena 27- Sk ) 
- doplnkové stravovanie – desiata – 9.- Sk / 0,30 Eur /  ( pôvodná cena 7. Sk ) 
- cudzí stravníci – 33.- Sk / 1,10 Eur / +  36.- Sk réžia / 1,20 Eur / , t.j. spolu: 69.- Sk / 2,30  
   Eur /   ( pôvodná cena 30 + 35 . Sk ) 
- stravníci ubytovaní v CVČ : - cudzí stravníci: 96,40 Sk / 3,20 Eur / + 72,30 Sk réžia / 2,40 
Eur / , t.j. spolu: 168,70 Sk / 5,60 Eur /   ( pôvodná cena 90 + 70 .- Sk ). 
5. Odmenu starostovi obce za III. štvrťrok 2008 vo výške 21 % základného platu.      
 
D/ Rozhodlo: 
 
1. Nevyhovieť žiadosti p. Eriky Fedorovej, Dolina č. 15 o schválenie zmeny otváracích 
a zatváracích hodín v prevádzke „ Stará krčma „. 
2. Neodpredať časť pozemku parc. č. 21300/13 o výmere 40 m2 firme VENTURO, s.r.o., 
Predmier , pričom OZ nemá námietok využívať obecný pozemok žiadateľom ako prístupovú 
cestu. 
3.  Neodpredať neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Biela parc. č. 20958/2 o výmere 109 
m2 žiadateľke p. Kataríne Zaťkovej, Biela č. 66. 
4. Neodpredať obecné byty  do osobného vlastníctva žiadateľom p. Petrovi Juríkovi a manž. 
Erike Juríkovej, Stred č. 196, Vladimírovi Šumskému, Istebné č. 150, Erike Smolkovej, Stred 
č.  310. 
 
E/ Ukladá: 
 
1. Prednostovi obecného úradu spracovať písomné upozornenie PD Párnica, ktoré sa týka 
znečisťovania a poškodzovania miestnych komunikácií, vzniknuté vyháňaním dobytka 
a prechodom ťažkých mechanizmov PD Párnica pri  zbere úrody. 
 

 
 

                            
                                                                                       Mgr. Jozef  Kazárik   
                                 starosta obce Zázrivá 


