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

konaného dňa:  29. 09.  2010,  č.:  4 / 2010. 
 
 
      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A / Berie na vedomie: 
 
1. Žiadosť o zabezpečenie poriadku, bezpečnosti ochrany života, majetku občanov 
a prechodných obyvateľov obce Zázrivej , časť Ráztoky.  
2. Pracovný poriadok zamestnancov obce Zázrivá. 
3. Organizačný poriadok obecného úradu v Zázrivej. 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá  o hlasovaní obyvateľov obce 
(miestne referendum) a o podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce. 
5. Žiadosť o výstavbu pouličného verejného osvetlenia p. Jána Boronču, bytom Úzka č. 557, 
Beladice pri neobývanom objekte chaty v Zázrivej Havranej č. 72.  
6. Žiadosť p. Stanislava Ertela, Stred 87, Zázrivá o prenájom obecného pozemku pod 
výstavbu garáže pri bytovke Stred 87.    
7. Žiadosť p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá o prenájom obecného pozemku. 
8. Žiadosť obyvateľov rodinných domov v Zázrivej, Pod Skalím o opravu cesty. 
 
B/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová, člen: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.  
2. Zapisovateľa:  Ing. Ján Žúbor. 
3. Overovateľov  zápisnice: Tibor Bílek a Ambróz Otruba. 
 
C/ Schvaľuje:  
 
1. Miesta na umiestňovanie propagačných materiálov týkajúcich sa komunálnych volieb 
v roku 2010. Na tento účel sa určujú betónové skruže pred kultúrnym domom v Zázrivej. 
2. Udelenie čestného občianstva p. Zdenovi Horeckému za mimoriadny prínos propagácie 
obce Zázrivá a rozvoj kultúry obce Zázrivá pri príležitosti jeho významného životného 
jubilea. 
3. Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
A.  U r č u j e:  
1. Rozsah výkonu funkcie starostu na: v plnom rozsahu. 
2. Určuje plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na 2,20 – násobok priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčísleného na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Plat  sa 
zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
4. Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce Zázrivá, poslancov obecného zastupiteľstva 
obce Zázrivá, hlavného kontrolóra obce Zázrivá a členov obecných komisií, ktorí sú 
poslancami. 
5. Zásady odmeňovania starostu obce Zázrivá. 
6. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Zázrivá. 
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Zázrivej. 



8. Smernicu o vybavovaní sťažností. 
9. Prenájom obecných nebytových priestorov v Dome služieb p. Daniele Otrubovej , Stred 
435, Zázrivá na prevádzkovanie krajčírskych služieb a predaja odevov . Podmienky prenájmu 
budú zmluvne určené v zmysle VZN o prenájme nebytových  priestorov v majetku obce 
Zázrivá. 
10. Finančný príspevok vo výške 500.- € pre klientov Zariadenie pre seniorov a domov 
služieb  pre dospelých Havrania č. 35, Zázrivá a 500.- € pre klientov Domu Charitas Zázrivá, 
Stred na nákup vianočných darčekov. 
11. Starostovi obce Zázrivá odmenu vo výške 23 % základného platu za III. štvrťrok 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

            Mgr.  Jozef  Kazárik 
             starosta  obce  Zázrivá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


