
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                  

konaného dňa 18. 07. 2017 o 1500 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

 

1.  Zasadnutie mimoriadneho obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, 

privítal 9  prítomných poslancov, hlavného kontrolóra, prečítal program zasadnutia, ktorý aj 

všetci prítomní poslanci schválili. 

 

 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor. 

     Overovatelia  zápisnice:         Jana Pazderová a Ambróz Otruba.          

     

 

3. Voľba návrhovej komisie: 

 

    Návrhová komisia: predseda: Bc. Jozef  Jurík 

                                    člen:        Anton  Drengubiak   

                                    člen:         Jozef   Červeň. 

 

4. Prerokovanie a schválenie projektu „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ 

a schválenie 5 %  spolufinancovania projektu obcou Zázrivá v sume: 5475,00 Eur.  

 

- p. starosta informoval o projekte na zaobstaranie kompostérov pre občanov obce na 

kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností.  OZ: 

- schvaľuje  predloženie ŽoNFP na RO: 

- názov projektu: “Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním” 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z  

  celkových oprávnených výdavkov je: 5475,00 EUR ( 5 % ) 

- kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23. 

  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

  

5. Prerokovanie a schválenie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ  

       v Zázrivej“ a schválenie 5 %  spolufinancovania projektu obcou Zázrivá v sume: 8649,11 

       Eur.  

 

- p. starosta informoval o projekte „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ        

v Zázrivej“ , ktorý je zameraný na zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných 

učební na ZŠ v Zázrivej  s cieľom zlepšenia kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ 

v oblasti polytechnickej, prírodovednej, jazykovednej výchovy a vybavenia školskej knižnice. 

OZ: 
 

- schvaľuje predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie projektu „ Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej „  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-



SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce Zázrivá 

a platným Programom rozvoja obce Zázrivá, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

8649,11 €, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených  výdavkov z rozpočtu obce Zázrivá. 

 

Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

 6.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov. 

 

-  p. starosta informoval o  Petíciu občanov „PROTI voľnému paseniu hovädzieho dobytka“ vo 

Veľkej Petrovej.   OZ ju vzalo na vedomie a  ukladá obecnému úradu k vysvetleniu právnych 

vzťahov predvolať majiteľa dobytka ( p. Jozef  Kôpka, Petrová č. 27 )  a Jána Zaťka – osoby 

určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.  

Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

 7.-8.  Interpelácie poslancov a diskusia: 

 

- p. starosta informoval o pripravovaných opravách ciest ( Havrania do Pazderov, Kozinská, 

Ráztoky, Plešivá ), o potrebe vymenenia „striedačiek hráčov“ na futbalovom ihrisku ( buď 

plastové s prestrešením, alt. drevené – navrhol Bc. Jozef  Jurík ), o kanalizačnej prípojke COOP 

Jednota Zázrivá do verejnej kanalizácie, potom sa dorobí chodník po pravej strane popred 

COOP Jednota, 

- Bc. Jozef Jurík pripomenul ponatierať drevené šindle na objektoch pri MŠ, na starom 

kostolíku, 

- Ambróz Otruba pripomenul potrebu opravy cesty do Macíkov ( vyspravenie jám v ceste, 

navezenie štrku..... ), 

 

 9.  Schválenie uznesenia: 

- návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 9 

prítomní poslanci ho schválili. 

 

10. Záver:   

- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 

 
 

 

 

                                                                                    JUDr.  Matúš  Mních 

                                                                                    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Ján  Žúbor 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Jana  Pazderová                    Ambróz  Otruba  

 


