
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 08. 12. 2017 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, privítal 6  

prítomných poslancov, prečítal program zasadnutia, ktorý aj všetci prítomní poslanci schválili. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor. 

 

     Overovatelia  zápisnice:         Jozef  Červeň a Anton Drengubiak. 

               

3. Voľba návrhovej komisie: 

                                             predseda: Jana  Pazderová 

                                             člen:        Stanislav  Žúbor 

                                             člen:        Ambróz  Otruba.  

 

4.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

     Ing. Ján Žúbor  predniesol nasledovné žiadosti: 

1.Žiadosť TJ Fatran Zázrivá o finančnú dotáciu na rok 2018 vo výške: 4622.-€, OZ schválilo 

a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

2.Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej 

o finančný príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas. OZ 

schválilo vo výške 300.-€ a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

3. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, Ul. Andreja Hlinku č. 234/8, 

013 06 Terchová, pracovisko Zázrivá, Havrania č. 35 o finančný príspevok na zakúpenie 

vianočných darčekov pre klientov domova. OZ schválilo vo výške 200.-€ a za hlasovali všetci 

6 prítomní poslanci. 

4.Žiadosť p. Margity Volekovej, Ráztoky č. 35, Zázrivá o zámenu pozemkov medzi obcou 

Zázrivá a žiadateľkou v zmysle predloženého návrhu a predloženého geometrického plánu. Ide 

o zámenu pozemkov pod stavbou Salaš Rovná Hora v k. ú. Zázrivá, Demkovská. OZ schválilo 

a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

5.Žiadosť firmy SYREX, s.r.o. so sídlom Ráztoky č. 35, Zázrivá o zriadenie vecného bremena 

na pozemky obce Zázrivá v zmysle predloženého návrhu a predloženého geometrického plánu. 

Ide o pozemky pri stavbe Salaš Rovná Hora v k. ú. Zázrivá, Demkovská. OZ schválilo a za 

hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

6.Žiadosť p. Mgr. Petra Manca, Matúškova 1643/24, Dolný Kubín o prenájom obecného 

pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred, parc. č. C KN 4624/6 o výmere 45 m2 pri jeho rodinnom dome 

na parkovanie vozidla alebo na uloženie palivového dreva. OZ schválilo a za hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci. 

7. Žiadosť  predajne RODEFA: p. Magdaléna Matúšová a p. Katarína Kôpková o opravu 

schodov, ktoré sú značne poškodené,  do obecnej budovy, v ktorej  majú prenajaté priestory. 

OZ schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

8.Žiadosť Základnej školy Janka Matúšku, Dolný Kubín o vyplatenie finančných prostriedkov 

na záujmové vzdelávanie na 1 žiaka s trvalým pobytom v Zázrivej. OZ vzalo žiadosť na 

vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 



9.Žiadosť Mesta Dolný Kubín o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

pre 2 žiakov s trvalým pobytom v Zázrivej. OZ vzalo žiadosť na vedomie a za hlasovali všetci 

6 prítomní poslanci. 

 

10.Žiadosť p. Ing. Františka Žúbora, Zázrivá, Plešivá č. 10 o vyasfaltovanie časti prístupovej 

cesty v Plešivej-Balkáne, časť Dudová. OZ vzalo žiadosť na vedomie a za hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci. 

 

11.Žiadosť p. Ondreja Jantiaka, Športovcov 1174/2, Dolný Kubín o odkúpenie obecného 

pozemku E KN parc. č. 20967/5 o výmere 130 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred. OZ rozhodlo 

nevyhovieť žiadosti, za uvedené hlasovali všetci 6 prítomní poslanci , pozemok ponechať pre 

potreby obce ( rozšírenie čističky odpadových vôd ). 

 

5.  Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2018 – 2020: 

stanovisko predniesol prednosta úradu, nakoľko hlavný kontrolór p. Mgr. Jozef Kazárik sa 

ospravedlnil.  Hlavný kontrolór v stanovisku odporučil OZ schváliť predložený viacročný 

programový rozpočet obce na roky 2018 – 2020. OZ vzalo stanovisko hlavného kontrolóra na 

vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018: predniesol prednosta úradu, 

nakoľko hlavný kontrolór p. Mgr. Jozef Kazárik sa ospravedlnil. OZ predložený plán kontrol 

schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

 

7.  Programový rozpočet  obce Zázrivá na roky 2018 – 2020: predniesol starosta obce p. JUDr. 

Matúš Mních. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2017 schválilo rozpočet obce na rok 2018 

vrátane programov a podprogramov a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci a Obecné 

zastupiteľstvo  uznesením č. 5/2017 berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 

vrátane programov a podprogramov. 

 

- p. starosta informoval o návrhu zmene rozpočtu Základnej školy na rok 2017 rozpočtovými 

opatreniami č. 6 a č. 7, ktoré OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci, 

 

- p. starosta informoval o predloženom návrhu úpravy  rozpočtu Základnej školy.  OZ 

predloženú úpravu  schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci, 

 

- p. starosta informoval o návrhu zmene rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým  opatrením  č. 

8. OZ predložené  rozpočtové opatrenie  schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci, 

 

- Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predložil poslancom návrh Plánu zasadaní obecného 

zastupiteľstva a pracovných stretnutí poslancov na rok 2018. OZ predložený návrh schválilo 

a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci, 

 

8.  VZN obce Zázrivá o zavedení a poskytovaní elektronických služieb: predniesol prednosta 

úradu. OZ predložené VZN č. 22 – 01/2017  schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

 

9. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 04. 12. 

2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Zázrivá. OZ ho  schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní 

poslanci. 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá: 



 

- Ing. Ján Žúbor informoval, že ku 28. 02. 2018 končí šesťročné volebné obdobie hlavnému 

kontrolórovi obce Zázrivá a preto je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce Zázrivá 

a komisiu, ktorá vykoná kontrolu doručených žiadostí na funkciu hlavného kontrolóra, či 

obsahujú predpísané náležitosti a prílohy. OZ schválilo komisiu v zložení: Bc. Jozef Jurík, 

Anton Drengubiak, Stanislav Žúbor a Ing. Ján Žúbor. 

 

11. – 12.   Interpelácie poslancov a diskusia: 

- p. starosta informoval, že na ceste do Kozínskej ( pri maštaliach ) sa urobil priepust, aby voda 

odtekala mimo cestu, ktorá v zime zamŕzala na ceste, 

- p. Stanislav Žúbor upozornil na poškodenú časť podlahy na tribúne, ktorú bude potrebné 

opraviť, vymeniť, prípadne spoje utesniť epoxidom, 

- p. Anton Drengubiak upozornil na potrebu kontrolovania pracovníkov, ktorí nám vykonávajú 

zimnú údržbu, tiež informoval o požiadavke občanov z Plešivej o opravu cesty asfaltom alebo 

štrkom ( v časti, kde býva Štefan Fašánok ).   

 
 

13. Schválenie uznesenia:  

 

- Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Jana Pazderová. Uznesenie  bolo 

schválené a za  hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

 

14. Záver:   

 

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

 

 
 

 

                                                                                    JUDr.  Matúš  Mních 

                                                                                    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

 
 


