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

konaného dňa:  20. 3.  2009,  č.:  2 / 2009. 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1. Žiadosť Márie Žúborovej, Stred č. 350 o posúdenie výšky nájomného v priestoroch 
cukrárne v kultúrnom dome.  
2. Žiadosť  Kataríny Zaťkovej, Biela č. 66 o odkúpenie obecného pozemku v Bielej. 
3. Žiadosť firmy Syrmix Zázrivá, s.r.o., Dolina č. 164, zast. Oľgou Púčekovou, Dolina č. 92 
o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku pri výrobni korbáčikov. Poslanci vykonajú 
obhliadku v teréne za účasti žiadateľky a následne sa rozhodne o žiadosti. 
4. Žiadosť Ivana Kochana, Čerešňová č. 30, Chorvátsky Grob o súhlas na opravu cesty 
v Končitej. 
5. Žiadosť Emílie Mahútovej, Dolina č. 30 o odkúpenie neknihovaného pozemku v Doline. 
Poslanci OZ vykonajú obhliadku pozemku a podajú informáciu žiadateľke. 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Zázrivá na roky 2009 – 2011.  
7. Rozpočet obce Zázrivá na roky 2010 – 2011. 
8. Správu hlavného kontrolóra obce Zázrivá z kontrolnej činnosti za II. polrok 2008 
9. Informáciu starostu obce o: 
- prechode meny na Euro,  
- o stanovisku ZMOS-u k hospodárskej kríze , 
- o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Zázrivej a o výsledkoch v súťažiach v roku 
2008. 
10. Informáciu zástupcu starostu týkajúcu sa vlastníctva pozemkov pod cintorínmi. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Ambróz Otruba a Jozef Červeň. 
 
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor. 
 
3. Overovateľov  zápisnice:         Jaroslav Láštic a Anton Drengubiak. 
 
4. Hlavného kontrolóra obce Zázrivá: Ing. Viktor Majdiš. 
 
C/ Schvaľuje:  
 
1. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Matúšovi Volekovi, Ráztoky 35 
o výmere 24 m2, pričom bude zohľadnená už pôvodná platba za pozemok o výmere 22 m2. 
Zostatok výmery 2 m2 bude odpredaný v cene 6,64 Eur / m2 (  200.- Sk/m2 ). 
2. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku z dôvodu prístupu na svoj pozemok žiadateľke 
Anne Harnádkovej, Dolina 123 a to C-KN parc. č. 2091/106 , TTP o výmere 29 m2 ( GP č. 
36433756-235/2008 ) , cena: 6,64 Eur/m2  ( 200.- Sk/m2 ).  
3. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Jánovi Fedorovi, Stred 118, podľa 
GP 44145098-5/2009, časť parc. č. 1905/1 – zast. pl. o výmere 291 m2, ale iba diel č. 14 
o výmere 68 m2, časť parc. č. 1905/2 – zast. pl. o výmere 145 m2, ale iba diel č. 15 o výmere 



11 m2, časť parc. č. 1905/5 – zast. pl. o výmere 85 m2, ale iba diel č. 16 o výmere 20 m2, časť 
parc. č. 1906/1 – zast. pl. o výmere 458 m2, ale iba diel č. 17 o výmere 71 m2  a  parc. č. 
1606/4 – zast. pl. o výmere 35 m2 , cena: 1,66 Eur/m2 ( 50.- Sk/m2 ).  
  
4. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi  RNDr. Mgr. Dominikovi  
Ďurikovičovi, Pernek 101, v zmysle GP 30216621-214/2008, parc. č. 2549/2 – zast. pl. 
o výmere 2 m2, 2549/5 – zast. pl. o výmere 57 m2, cena  1,66 Eur/m2 ( 50.- Sk/m2 ).  
5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá na rok 2009 pre TJ Fatran Zázrivá, Stred 150, 
podľa predloženého projektu a to na financovanie futbalového oddielu žiakov, dorastencov 
a dospelých , pričom podrobné podmienky dotácie budú zmluvne určené a zároveň budú 
v zmysle platného VZN obce Zázrivá o poskytovaní dotácií. 
6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu obce Zázrivá vo výške 31.000.- Eur. 
7. Rozpočet obce Zázrivá na rok 2009. 
8. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Zázrivá Ing. Viktora Majdiša na I. polrok 2009.  
9. VZN obce Zázrivá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby. 
10. VZN obce Zázrivá o mieste na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo 
volebnej kampani pre voľby do európskeho parlamentu v roku 2009. 
11. Odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2009 vo výške 16,1 %  základného platu. 
 
D/ Rozhodlo: 
 
1. Vyhovieť žiadosti manželov Štefana a Martiny Mahútovej, Stred 118 o opravu miestnej 
komunikácie KN parc. č. 4407 a to v nevyhnutnej miere, t.j. vysypanie cesty štrkom 
a zriadenie rigola popri ceste, ale až v letných mesiacoch, nakoľko to v súčasnosti nedovoľujú 
poveternostné podmienky.  
2. Nevyhovieť žiadosti Márie Fillovej, Dolný Kubín, Lucenkova 1207 o poskytnutie zľavy za 
komunálny odpad na rok 2009. 
3. Neodpredať neknihované pozemky v k. ú. Zázrivá – Dolina žiadateľovi Pavlovi 
Lukáčikovi,  Vojtaššákova 642, Tvrdošín, podľa predloženej žiadosti, pričom obec súhlasí so 
zriadením prístupovej cesty po obecných pozemkoch k jeho pozemkom. 
4. Prenajať Jozefovi Krškovi, Stred 78 neknihovaný pozemok o výmere 132 m2, z toho bude 
50 m2 na postavenie kôlne bez pevného základu. Podmienky prenájmu budú zmluvne určené 
v zmysle platného VZN obce Zázrivá o prenájmoch pozemkov. 
5. Nevyhovieť žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá hudobnej skupine „ Pohroma „ , 
nakoľko nespĺňa podmienky VZN obce Zázrivá o poskytovaní dotácií. Podpora skupine bude 
riešená z iného rozpočtového programu obce Zázrivá.  
 
E/ Súhlasí: 
 
1. Obecné zastupiteľstvo V Zázrivej súhlasí s tým, že hlavný kontrolór obce je v trvalom 
pracovnom pomere a je členom výboru Urbáru, poz. spol. Zázrivá.  

 
 
 
 

                                                                                                  Mgr. Jozef Kazárik 
                   starosta  obce   Zázrivá 

 



 


