
 
U Z N E S E N I E 

zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  
konaného dňa:  28. 11.  2008,  č.:  8 / 2008. 

 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A/ Berie na vedomie: 
 
1. Žiadosť p. Jany Fedorovej, Stred 300, Magdalény Matúšovej, Stred 165 a Kataríny 
Kôpkovej, Stred 249  o prenájom obchodných priestorov v obecnom Dome služieb. 
2. Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela č. 66 o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku 
parc. č. 20958/2 o výmere 109 m2 v Bielej. OZ opätovne doporučuje žiadateľke vysporiadať 
si najskôr všetky susedné pozemky do svojho vlastníctva. 
3. Žiadosť p. Jozefa Šustra, Dolina 71, Jána Chovanca, Dolný Kubín, Petra Karcola, Stred 324 
a Jaroslava Mäsiara, Dolina 62 o vysporiadanie cesty v Doline. OZ žiadateľom zároveň 
oznamuje, že keď sa budú vysporiadúvať miestne komunikácie, bude aj táto cesta 
vysporiadaná. 
4.Žiadosť p. Anny Matúšovej, Stred 81 o odvedenie povrchových vôd cez jej pozemok 
v Doline. 
5. Žiadosť Rady školy pri ZŠ v Zázrivej o poskytnutie finančného príspevku na činnosť  Rady 
školy. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Ambróz Otruba 
                                    člen:          Ing. Stanislav Jellúš. 
2. Zapisovateľa:                            Ing. Ján Žúbor. 
3. Overovateľov  zápisnice:          Jozef  Červeň a Tibor Bílek.  
 
 
C/ Schvaľuje:  
 
1.Odpredaj obecného pozemku pre p. Janu Peterovú, bytom Zázrivá, Stred č. 131 pri bytovom 
dome Stred č. 87 pod výstavbu garáže  a to časť parc. č. 21509/4 o výmere cca 30 m2 v cene 
500.- Sk/m2, pričom presná výmera pozemku bude určená geometrickým plánom, pri ktorého 
zameraní bude prítomný zástupca obce. 
2. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku p. Márii Fedorovej, Ráztoky č. 36 pri jej 
rodinnom dome a to parc. č. 20901/5 – ostatná plocha o výmere 7 m2 v cene 200.- Sk/m2. 
3. Dotáciu pre Spišskú katolícku charitu, Dom Charitas , Stred č. 416 a to vo výške 25.000.- 
Sk , ktorá bude použitá pre obyvateľov tohto domova. Podmienky poskytnutia dotácie budú 
zmluvne určené. 
4. Dotáciu pre Domov Dôchodcov  Havrania a to vo výške 25.000.- Sk , ktorá bude použitá 
pre obyvateľov tohto domova. Podmienky poskytnutia dotácie budú zmluvne určené. 
5. Navýšenie rozpočtu obce na rok 2008 vo výške 60.000.- Sk pre Spišskú katolícku charitu, 
Agentúru domácej starostlivosti Dolný Kubín. 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Zázrivá na rok 2009. 



7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá na rok 2009. 
8. Dotatok č. 1  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Zázrivá č. 12-2-2007, zo dňa 26. 10. 
2007 o hospodárení  s majetkom obce a s majetkom zvereným obci Zázrivá . 
9. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného  nariadenia obce Zázrivá č. 3-01-2003, zo dňa 7. 3. 
2003 o chove a držaní psov. 
10. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného  nariadenia obce Zázrivá – trhový poriadok zo dňa 5. 
3. 2004  
11. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného  nariadenia obce Zázrivá zo dňa 30. 5. 2008 
o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom 
v obci Zázrivá. 
Citované dodatky sa menia v častiach prepočtu na novú menu. 
12. Všeobecne záväzné  nariadenie obce Zázrivá o nájme a podnájme nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce Zázrivá na rok 2009. 
13. Úpravu rozpočtu pre zariadenie školského stravovania pri ZŠ v Zázrivej na rok 2008 
podľa predloženého návrhu zo dňa 24. 11. 2008. 
14. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2007/2008 v zariadení Materskej školy , Stred č. 172, Zázrivá. 
15. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2007/2008 v Základnej škole Stred č. 122, Zázrivá. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1. O žiadosti o vyjadrenie obce k vybudovaniu motokrosovej trate v Pasekách nasledovne:  
Motokrosový klub Zázrivá v zastúpení  Františkom Prílepkom, Romanom Gaššom a Ivanom 
Prílepkom doloží obci všetky stanoviská dotknutých orgánov a to vlastníka pozemkov, 
Obvodného úradu životného prostredia Dolný Kubín, Správy Národného parku Malá Fatra. 
OZ vydá potom súhlas na prevádzkovanie motokrosovej trate v Pasekách. 
2. Neodpredať neknihovaný pozemok parc. č. 2632/26  a 1907 v Zázrivej – Doline 
žiadateľom Miroslavovi Prachárovi a manželke, bytom Havrania č. 125. Zástupca obce 
vymedzí priestor žiadateľom – časť parc. č. 1907 na uskladnenie stavebných materiálov , 
ktorý budú môcť užívať bezodplatne max. po dobu 3 roky od vydania stavebného povolenia. 
Následne upravia pozemok do pôvodného stavu. 
3. Neodpredať časť neknihovaného pozemku  parc. č. 1907 žiadateľke p. Emílii Mahútovej, 
Dolina č. 30. 
4. Neodpredať časť neknihovaného pozemku  parc. č. 1907 žiadateľke p. Oľge 
Štefaničákovej, Dolina č. 28. 
5. Neodpredať obecný pozemok parc. č. 75/3 o výmere 63 m2  v Ústredí  firme ASOKS, s.r.o. 
Zázrivá, Stred č. 197. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr.  Jozef  Kazárik 
       starosta  obce  Zázrivá 
 
 
 


