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

konaného dňa:  21. 09.  2009,  č.:  6 / 2009. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1. Reklamáciu vyúčtovania zálohových úhrad užívateľov obecných nájomných bytov. Obecný 
úrad zabezpečí revíziu kúrenia, zaizolovanie potrubia kúrenia a do všetkých bytov zabezpečí 
namontovanie meračov teplej vody. 
2. Žiadosť obyvateľov časti Zázrivá, Horná Plešivá o opravu cesty, pričom obec v najbližšom 
čase zabezpečí vyčistenie rigolov a priepustov a zasypanie vymytých častí cesty štrkovým 
materiálom. 
3. Žiadosť obyvateľov časti Zázrivá, Ráztoky o opravu mostu oproti domu p. Viktora Zubaja. 
Obec Zázrivá po dohode s dotknutými obyvateľmi túto opravu mosta zrealizuje v roku 2010. 
4. Informáciu starostu obce o doplnku k územnému plánu obce Zázrivá.  
5. Žiadosť p. Ing. Pavla Kubalu, bytom Bratislava o rekonštrukciu obecnej komunikácie 
v Zázrivej – Bielej s posúdením možnosti jej opravy v roku 2010. 
6. Informáciu zástupcu starostu obce o stave domu smútku, pričom OZ odporúča do rozpočtu 
roku 2010 zahrnúť nákup nového katafalku a vykonanie  potrebných opráv na dome smútku.   
7. Informáciu starostu obce o zostavovaní nového cestovného poriadku SAD Ružomberok na 
obdobie jeseň 2009. 
 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                    člen:         Anton Drengubiak a Ing. Albín Šryrák. 
2. Zapisovateľa:  Ing. Ján Žúbor.                           
3. Overovateľov  zápisnice:  Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor.  
 
C/ Schvaľuje:  
 
1. Úpravu rozpočtu Základnej školy Stred č. 122, Zázrivá v zmysle predloženej žiadosti. 
2. Odpredaj neknihovaného pozemku žiadateľom Antonovi Butkajovi a manželke Terézii, 
bytom Havrania 29 pri ich rodinnom dome a to parc. č. 3161/14 – zast. plocha o výmere 60 
m2 , 3161/15 - zast. plocha o výmere 62 m2 a 3161/9 – zast. plocha o výmere 4 m2 , k. ú. 
Zázrivá, Havrania v zmysle GP č. 30216621-093/2008, zo dňa 27. 10. 2008 v cene 1,66 
Eur/m2.  
3. Odpredaj neknihovaného pozemku žiadateľovi Jánovi Borončovi, bytom Beladice – Úzska 
557, Zlaté Moravce, KN parc. č. 3386/3 – zast. plocha o výmere 95 m2 v zmysle GP č. 
30216621-046/2009, zo dňa 24. 8. 2009 v cene 1,66 Eur/m2. 
4. Odmenu starostovi obce za 3. štvrťrok 2009 vo výške 18 % základného platu. 
5. Jednorázovú odmenu p. Jane Pazderovej za zapisovanie uznesení OZ vo výške 200.-  Eur. 
6. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polrok 2009 podľa predloženého 
návrhu. 
 
D/ Rozhodlo: 
1. Vyhovieť žiadosti p. Františka Ondríka, bytom Dlžiny 114/12, Terčianske Teplice 
o prekládku autobusovej čakárne v Ráztokách u Mlynára. 



2. Neodpredať neknihovaný pozemok p. Františkovi  Štyrákovi, bytom Dolina 50, Zázrivá 
a to časť parc. č. 21300/14 , pričom OZ dovoľuje žiadateľovi využívať obecný pozemok ako 
prístupovú cestu k jeho pozemkom. 
3. Nevyhovieť žiadosti p. JUDr. Antona Slamku, advokáta , Radlinského 1735/29, Dolný 
Kubín, zastupujúceho p. Jána Boronču, bytom Beladice – Úzska 557, Zlaté Moravce, 
o vykonanie formálneho prevodu pozemku KN parc. č. 3386/3  – zast. plocha o výmere 95 m2 
v zmysle GP č. 30216621-046/2009, zo dňa 24. 8. 2009. 
4. Neodpredať pozemok parc. č. KN 2922/2 o výmere 156 m2 prístupová cesta v k. ú. Zázrivá, 
Havrania žiadateľovi SPP-distribúcia a.s. Bratislava v zastúpení advokátom Mgr. Miroslavom 
Hancom. OZ súhlasí s prejazdom vozidiel SPP – distibúcia a.s. k regulačnej stanici po 
uvedenej parcele. OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku KN-C  parc. č. 2922/13 – zast. 
plocha o výmere 93 m2 a parc. č. 2922/14 – zast. plocha o výmere 5 m2 a to v cene 16,6 
Eur/m2 . V prípade neakceptácie rozhodnutia OZ zo strany SPP – distribúcia a.s. , odpredaj 
uvedeného pozemku nebude zrealizovaný. 
 
E/ Ukladá: 
1.  Prednostovi obecného úradu zvolať jednanie za účasti obecného úradu, ASOKS – u , s.r.o. 
Zázrivá a p. Žofie Drengubiakovej, bytom Stred 184, Zázrivá vo veci opravy obecnej cesty pri 
jej rodinnom dome, oprave fasády jej domu a oplotenia pri jej dome. Termín: do 30. 9. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr.  Jozef  Kazárik 
                                                                                              starosta  obce  Zázrivá 
 
 
 
 
 


