
U Z N E S E N I E 

zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  

konaného dňa:  9. 6. 2017,  č.:  2/2017. 

 

      OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: 

 

A / Berie na vedomie: 

1. Žiadosť o súhlas s odkúpením pozemku v správe SPF  žiadateľky Mgr. Mária Matejčíková, 

    Zakamenné  676 

2. Žiadosť o predaj pozemku, Vladimír Matúš, Grúne 34, Zázrivá 

3. Žiadosť o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Zázrivá, Končitá, p. Anežka  

    Škorvagová, rod. Prílepková, J. Ťatliaka 1784/5, Dolný Kubín  

4. Plnenie programového rozpočtu obce za rok 2016 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok  2016 

 

B/ Volí: 

1. Návrhovú komisiu: predseda:  Bc. Jozef Jurík 

                                    člen:         Jozef Červeň 

                                    člen:         Anton Drengubiak 

2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor 

3. Overovateľov  zápisnice:         Peter Štyrák 

                                                      Stanislav Žúbor 

 

C/ Schvaľuje:  

1. Žiadosť o povolenie výstavby prístrešku – letnej terasy, TANTA s.r.o. v Ústredí. 

2. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku Lukášovi Drengubiakovi, rod. 

Drengubiakovi, bytom Dolina č. 2, Zázrivá – časť E KN parc. č. 21300/18, ostatné plochy, ale 

v zmysle GP č. 4315/8 – 9 pozemky: C KN parc. č. 4315/9, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 169  m2  a  C KN parc. č. 4315/8, trvalé trávne porasty o výmere 27 m2  k. ú. 

Zázrivá, Dolina z dôvodu  výstavby rodinného domu na pozemkoch C KN parc. č. 4315/7 (v 

jeho vlastníctve) a na odkupovaných pozemkoch.  Predaj pozemkov  OZ schválilo podľa §-u 

9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ako predaj pozemku obce tvoriaceho priľahlú plochu, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo vlastníctve  Lukáša 

Drengubiaka, rod. Drengubiaka, Dolina č. 2, 027 05 Zázrivá.  

    Za odpredaj pozemkov hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Anton 

Drengubiak, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor,  Bc. Jozef  Jurík,  

Ing. Radovan Lupták a Jozef  Červeň ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní 

prítomný: Mgr. Marek Bílek).  Odpredaj pozemkov bol schválený 3/5-ou väčšinou všetkých 

poslancov Obecného zastupiteľstva a to za cenu: 10.-€/m2. 

3. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku - Magdaléne Mäsiarovej, rod. 

Mojžišovej a manželovi Andrejovi Mäsiarovi, rod. Mäsiarovi, Plešivá č. 131, Zázrivá,  

pozemku registra E KN parc. č. 21609/6, ostatná plocha o výmere 5 m2, k. ú. Zázrivá, Plešivá 

z dôvodu vysporiadania pozemku za účelom prístupu k ich nehnuteľnostiam.  Odpredaj 

pozemku OZ schválilo podľa §-u 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako predaj pozemku obce tvoriaceho 

priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

vo vlastníctve Magdalény Mäsiarovej, rod. Mojžišovej, Plešivá č. 131, 027 5 Zázrivá. 

    Za odpredaj pozemkov hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Anton 

Drengubiak, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor,  Bc. Jozef  Jurík,  



Ing. Radovan Lupták a Jozef  Červeň ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní 

prítomný: Mgr. Marek Bílek).  Odpredaj pozemkov bol schválený 3/5-ou väčšinou všetkých 

poslancov Obecného zastupiteľstva a to za cenu: 10.-€/m2. 

4. Zámer odpredaja obecného pôvodne neknihovaného pozemku Vladimírovi Cimrákovi 

a manž. Magdaléne Cimrákovej, bytom MDŽ 1024/2, 026 01 Dolný Kubín,  časť E KN parc. 

č. 20910/3, ostatné plochy o výmere  2750 m2, k. ú. Zázrivá, Dolina, ale v zmysle GP č. 

103/2006, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 4347/2, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere  82 m2  z dôvodu  vysporiadania pozemkov pri ich rodinnom dome.  Zámer 

odpredaja pozemku OZ schválilo podľa §-u 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako predaj pozemku obce 

tvoriaceho priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

s pozemkom vo vlastníctve  žiadateľov. 

    Za zámer odpredaja pozemku hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: 

Anton Drengubiak, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor,  Bc. Jozef  

Jurík,  Ing. Radovan Lupták a Jozef  Červeň ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na 

zasadaní prítomný: Mgr. Marek Bílek).  Odpredaj pozemkov bol schválený 3/5-ou väčšinou 

všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva a to za cenu: 10.-€/m2. 

5. Podanie žiadosti Obce Zázrivá o odkúpenie pozemku od Slovenského pozemkového fondu 

parcela č. 4683/2 v k. ú. Zázrivá, Stred  za účelom vysporiadania cesty. 

6. Zmenu poplatkov za používanie Kultúrneho domu v Zázrivej, podľa priloženého návrhu 

7. VZN o vylepovaní plagátov pre Voľby do VÚC v roku 2017. 

8. Celoročné hospodárenie, celkový výsledok hospodárenia, vylúčenie prebytku o 

nevyčerpané prostriedky, prevod prebytku rozpočtu do rezervného fondu, použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia za r.2016 na tvorbu rezervného fondu, všetky body podľa Správy 

HK za r.2016 

9.   Záverečný účet Obce Zázrivá za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. 

11. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3. 

12. Podanie projektu a spolufinancovanie projektu pre modernizáciu učební ZŠ Zázrivá: 

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej, Kód 

projektového zámeru: SO-IROP.PO2-SC222-PZ-2016-0028, Kód výzvy na predkladanie 

projektových zámerov: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, Cena projektu celkom: 158.402,24 €, 

Požadovaná výška dotácie: 150.482,13 €, Spoluúčasť obce: 7.920,11 € (5 %).  

13. Predloženie projektu na kompostovanie. 

 

D/ Ukladá: 

1. Zamestnancom obce prezentovať vykonanú prácu zamestnancov obce a občanov na VPP. 

2. OÚ pripravovať plán práce občanov na VPP na štvrťročné obdobie. 

 

E/ Prerokovalo: 

1. Záverečný účet obce za r. 2016. 

2. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2016. 

 

 

      JUDr. Matúš  Mních 

                                                                      starosta  obce  Zázrivá 


