
Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 02. 06.  2022 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Otvorenie:  

 

Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, privítal: 8 

prítomných poslancov a prítomných občanov. Prečítal program zasadnutia so zmenou, ktorý aj 

všetci 8 prítomní poslanci schválili. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Ospravedlnil sa p. Jakub Krška  

 

UZNESENIE Č. 28/02/2022  

Schválenie programu OZ  

Prítomní: 8 ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Samuel Prílepok a Janka Pazderová       

 

UZNESENIE Č. 37/02/2022  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Prítomní: 8  ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

              člen:  Ing. Miroslav Macek 

 

UZNESENIE Č. 38/02/2022  

Voľba návrhovej komisie 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

                                                   

4.Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

 na zasadnutí OZ bola prítomná Mgr. Mária Drengubiaková, bytom Dolina 211, 027 

05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecných neknihovaných pozemkov: C KN parc. č. 

921/10, druh ostatná plocha o výmere 62 m2, pozemok C KN 962/2, druh ostatná plocha 

o výmere 11 m2, ktoré sú súčasťou pozemku E KN parc.č.: 20927/2,druh ostatná plocha 

o výmere 135 m2 na LV č. 4712 a pozemok C KN 921/11, druh ostatná plocha o výmere 

62 m2, ktorá je súčasťou pozemku E KN parc.č.: 20967/5, druh vodná plocha o výmere 



71244 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred. Uvedené parcely bezprostredne susedia s mojimi 

vlastnými pozemkami, ktoré aktívne využívam a z dôvodu vysporiadania pozemku ako 

celku (mám na pozemku zasadené zemiaky) a z dôvodu pre budúcu realizáciu stavby 

rodinného domu). 

 

UZNESENIE č. 21/02/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecných neknihovaných pozemkov: C KN parc. č. 921/10, 

druh ostatná plocha o výmere 62 m2, pozemok C KN 921/11, druh ostatná plocha 

o výmere 62 m2 a   pozemok C KN 962/2, druh ostatná plocha o výmere 11 m2 v k.ú. 

Zázrivá, Stred.  
 

Prítomní: 8 ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schvaľuje zámer odpredaja uvedených obecných neknihovaných pozemkov za cenu 

pozemku 10 €/ m2, ku vypracovaniu kúpnopredajnej zmluvy bude potrebné vypracovať 

geometrický plán 

 

na zasadnutí bol prítomný Ján Drengubiak, bytom Havrania 69, 027 05 Zázrivá, ktorý sa 

bol informovať ohľadom poplatkov za odpad a dani z nehnuteľnosti, poplatok sa mu zdá 

vysoký a či budú zvýhodňovaní občania, ktorí produkujú málo odpadu, alebo dôchodcovia 

s nízkym dôchodkom. P. starosta ho informoval, že poplatok za daň nie je obec možná 

ovplyvniť a o možnosti zvýhodnenia občanov je predmetom skoro každého zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, aby bol nájdený správny kľúč a poplatky boli spravodlivé, obec stále 

vyzbiera menej poplatok ako zaplatí za spracovanie, obsluhu a odvoz odpadu 

 

Bc. Katarína Majdišová predniesla ďalšie žiadosti od občanov: 

 

 Ing Vladimír Košnár a manželka Ing. Marta Košnárová, obaja bytom Tematínska 

2004/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v právnom zastúpení BUKNA, 

advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín – 

žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20948/6, druh 

ostatná plocha o výmere 120 m2, v k.ú. Zázrivá, Biela, predmetný pozemok sa nachádza 

za oplotením rodinného domu s.č. 30 a tvorí priľahlú pochu k pozemku E KN parc.č. 

19356/1. 

 

UZNESENIE č.23/02/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20948/6, druh 

ostatná plocha o výmere 120 m2, v k.ú. Zázrivá, Biela. 

Prítomní: 8   ZA: 8   PROTI:0     ZDRŽALO SA: 0  

ZAMIETNUTÉ 

 

OZ zamietlo odkúpenie uvedeného pozemku, nakoľko nie je vysporiadané úplné vlastníctvo 

pozemku pod rodinným domom s.č. 30. Keď vlastníci nadobudnú pozemok do bezpodielového 

vlastníctva, môžu požiadať o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku. 

 

 Ing. Vladimír Kubinda, Mierová 1967/18, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku E KN parc.č.: 20995/4, druh vodná plocha o výmere 

141 m2 v k.ú. Zázrivá, Biela, z dôvodu, že na uvedenom  pozemku je postavená časť 

rodiného domu, vstup do dvora a postavené humno. 



 

UZNESENIE č. 22/02/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E KN parc.č.: 20995/4, druh vodná plocha 

o výmere 141 m2 v k.ú. Zázrivá, Biela, 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schvaľuje zámer odpredaja uvedeného obecného neknihovaného pozemku, pozemok bude 

zameraný pracovníkom obce vytyčovacím geodetickým zariadením, či pozemok nezachádza 

do telesa cesta, ak meranie preukáže zásah do cestného telesa miestnej komunikácie, bude 

potrebné, aby vlastníci rodinného domu s.č. 62 vyhotovili geometrický plán. Cena pozemku 

10€/m2. 

 

 Obyvatelia obce „Pod skalím“, Stred, 027 05 Zázrivá – žiadosť o opravu cesty             

od Gazdovskej udiarne po ČOV – na ceste sú veľké jamy, ktoré ničia osobné vozidlá 

občanov, cesta je zničená ťažkými nákladnými vozidlami a ťažbou dreva. 

 

UZNESENIE č. 24/02/2022 

Žiadosť žiadosť o opravu cesty od Gazdovskej udiarne po ČOV 

 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo uvedenú žiadosť, na opravu cestu prispejú aj firmy, ktoré predmetnú cestu zničili 

nákladnými autami. 

 

5.Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovými opatreniami 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 

 

UZNESENIE č. 26/02/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 

 

UZNESENIE č. 25/02/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2021  

Hlavný kontrolór obce Mg. Jozef Kazárik predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce 

Zázrivá za rok 2021.  

 

UZNESENIE č. 27/2/2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2021. 
Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

 



 

 

7. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

 

p. starosta predložil záverečný účet obce Zázrivá za rok 2021 

 

UZNESENIE č. 29/2/2022 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

Záverečný účet Obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 26 659,30 €. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

Hlavný kontrolór obce Mg. Jozef Kazárik predniesol Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2022. 

 

UZNESENIE č. 30/02/2022 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-08/2022 o plnení školskej dochádzky 

v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov      

v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.  
- p. starosta predložil uvedené VZN 

 

UZNESENIE č. 31/02/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-08/2022 o plnení školskej dochádzky          

v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov      

v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.  
Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

10. Dodatok č.8 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.  

- p. starosta predložil uvedený dodatok č. 8 

 

UZNESENIE č. 32/02/2022 

Dodatok č.8 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. 

Prítomní: 8  ZA:8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

11.-12  Diskusia a interpelácie poslancov 

 



p. starosta informoval,  že na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11 

ods.4 písm.i) musí OZ určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 2022-

2026 rozsah výkonu funkcie starostu. 

 

UZNESENIE č. 33/02/2022 

Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na plný úväzok vo volebnom období 2022 -

2026. 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

p. starosta informoval, že na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3 určuje OZ počet 

volebných okrskov pre voľby do samosprávy obcí. 

 

UZNESENIE č. 34/02/2022 

Schálenie jedného volebného obvodu  č. 1 pre celú obec Zázrivá na volebné obdobie 2022- 

2026. 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

p. starosta informoval, že na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3 určuje OZ počet 

poslancov, ktorí budú volení v nasledujúcom volebnom období 2022-2026. OZ sa dohodlo na 

počte 9 poslancov. 

 

UZNESENIE č. 35/02/2022 

Schválenie počtu poslancov 9 vo volebnom obvode č.1. 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

p. starosta informoval  o zaradení do majetku obce – automobil Mercedes Unimog – dar              

od HaZZ Prešov. 

 

UZNESENIE č. 36/02/2022 

Informácia starostu o zaradení do majetku obce – automobil Mercedes Unimog  

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

p. starosta informoval o pripravovaných prácach: projektantom bude spracovaný projekt            

na obnovu vnútorných priestorov budovy starej materskej škôlky, dokončenie vybavenia            

na novom detskom ihrisku pri materskej škôlke – pieskovisko a altánok, rekonštukcia druhej 

etapy opravy cesty na Sihlách, realizácia prístrešku nad schodami do Rodefy, obec podáva 

žiadosť    na techniku do zberného dvora, bude položená nová rúra vodovodného potrubia  smer 

starý cintorín v spolupráci s OVS,a.s. (porucha na trati), osadenie lavice cez brod v Ráztokách 

(pri Babicovej garáži), obec vypracuje pasport ciest za účelom určenia priorít investovania do 

ich rekonštrukcií. 

 

Obec uvažuje nad možnosťou vybudovania ďalšieho obecného bytu v dome Služieb. 

V priestoroch budovy starej materskej škôky – teraz športové centrum bol vybudovaný 



šípkarsky klub, opraví sa kolotoč a natrú preliezky. Na stĺpe pri zmrzlinovom stánku bude 

ziradený ATM bankomat. 

 

 

 

Pokiaľ sa nezhorší situácia, budú realizované Zázrivské dni v rozsahu 2 dní, Cykloprechod , 

Zázrivská inverzia, Zázrifské Pobehaňä. 

 

p. starosta informoval o vykonanej oprave exteriéru Domu smútku, vnútro sa bude ešte malovať 

a odstránia sa lietacie dvere a, že obec na skúšku zasadila cca 35 vriec zemiakov, ktoré budú 

použité do školskej jedálne a pre dôchodcov 

 

 

13. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo 

všetkými 8 prítomnými poslancami.  

 

 

14. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 

 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                    JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:               Samuel Prílepok                  Janka Pazderová 
 

 
 


