
Z á p i s n i c a 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 08. 12.  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: 9 prítomných 

poslancov. Prečítal program zasadnutia so zmenou, ktorý aj všetci 9 prítomní poslanci schválili. 

Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

 

UZNESENIE Č. 82/06/2022  

Schválenie programu rokovania s navrhnutou zmenou.  

Prítomní: 9  ZA: 9  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

Doplnenie bodu - zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Henrieta Gaššová zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca. 

   

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Peter Štyrák a Miroslav Chudaš.       

 

UZNESENIE Č. 83/06/2022  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Prítomní: 9  ZA: 9  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová  komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                               člen:  Ing.Miroslav Macek 

           člen:  Stanislav Žúbor 

 

UZNESENIE Č. 84/06/2022  

Voľba návrhovej komisie 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

                                                   

4.Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

Bc. Katarína Majdišová predniesla žiadosti od občanov: 

 

a/Anna Karcolová, Stred 333, 027 05 Zázrivá - žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov  

vytvorených v zmysle GP.č. 30216621-78/2021, úradne overeného dňa 31.05.2021, pod č. 

330/2021a to C KN parc.č.: 653/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 a C KN parc.č.: 

653/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred.  

 

 



 

UZNESENIE č. 85/6/2022  

Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov  vytvorených v zmysle GP.č. 30216621-78/2021, úradne 

overeného dňa 31.05.2021, pod č. 330/2021a to C KN parc.č.: 653/7, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 13 m2 a C KN parc.č.: 653/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred 

Prítomní: 9 ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

ZAMIETNUTÉ  

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti a pozemky ponechať vo vlastníctve obce Zázrivá, 

v minulosti pri výstavbe plota  pri detskom ihrisku bola ústna dohoda, že plot pôjde po starej línii a obec 

nebude mať námietky, aby bol obecný pozemok naďalej užívaný užívateľmi. 

 

b/ Jana Karcolová, Stred 358, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku          

C KN par.č.: 632/1, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2 za účelom vysporiadania 

dvoru pri rodinnom dome a pod stavbou hospodárskej budovy.  

 

UZNESENIE č. 86/6/2022  

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C KN par.č.: 632/1, druh zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 420 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred, za účelom vysporiadania dvoru pri rodinnom dome a pod stavbou 

hospodárskej budovy.  

Prítomní: 9 ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ  

OZ schválilo zámer odpredania uvedeného obecného pozemku v celosti, ako prípad osobitného zreteľa 

(pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlým pozemkom žiadateľa 

a nachádza sa na  ňom stavba hospodráskej budovy bez súpisného čísla). Cena pozemku 16,66 €/m. 

c/Peter Záň, Stred 43, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie časti obecného neknihovaného 

pozemku E KN parc.č.: 20799/10, druh ostatná plocha o výmere 286 m2 cca 16 m2 z dôvodu 

vysporiadania dvoru pri novostavbe rodinného domu. 

 

UZNESENIE č. 87/6/2022  

Žiadosť o odkúpenie časti obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20799/10, druh ostatná 

plocha o výmere 286 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred cca 16 m2 z dôvodu vysporiadania dvoru pri novostavbe 

rodinného domu 

Prítomní: 7 ZA: 7 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ  

OZ schválilo zámer odpredania uvedeného obecného pozemku, ako prípad osobitného zreteľa (pozemok 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlým pozemkom žiadateľa). Presná 

výmera bude stanovená vyhotoveným geometrickým plánom (vyhotoví žiadateľ). Cena pozemku je 

10,00 €/m.. .  

d/Obyvatelia obce Zázrivá, časť Petrová a Demkovská - žiadosť o doplnenie autobusového 

spojenia z Ústredia a od ZŠ v čase 14:45, ktoré by využívali najmä deti po ukončení školského 

vyučovania a voľnočasových aktivít, ale aj ostatní obyvatelia týchto častí a tiež turisti, Spoj 

503416 46, 14:45 Zázrivá, Biela škola premáva, len by sa doplnila trasa cez Petrovú a 

Demkovskú.  

 

UZNESENIE č.88/6/2022  

Žiadosť o doplnenie autobusového spojenia z Ústredia a od ZŠ v čase 14:45 

Prítomní: 9 ZA: 9 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

POVERUJE  

OZ poveruje starostu obce preveriť možnosti doplnenia autobusového spoja do Petrovej                                

so spoločnosťou Arriva Liorbus, a.s.  

 

e/TJ Fatran Zázrivá, Stred 425, 027 05 Zázrivá – žiadosť o dotáciu vo výške 14 557 € 

z rozpočtu obce Zázrivá. 



 

UZNESENIE č. 89/6/2021 

Žiadosť o dotáciu vo výške 14557 € z rozpočtu obce Zázrivá 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo dotáciu vo výške 6000 €, ostatné výdavky v žiadosti o dotáciu (napr. näkup brán, lopty, 

pomôcky) je možné financovať z výdavkov na šport. 

 

f/Martin Valt, Dolina 169, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného 

pozemku C KN parc.č.: 2091/55, druh trvalý trávny porast o výmere 37 m2 v k.ú. Zázrivá, 

Dolina z dôvodu realizácie súvislého oplotenia. 

 

UZNESENIE č. 90/06/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku C KN parc.č.: 2091/55, druh trvalý trávny 

porast o výmere 37 m2 v k.ú. Zázrivá, Dolina z dôvodu realizácie súvislého oplotenia. 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

ZAMIETNUTÉ  

OZ zamietlo uvedenú žiadosť, jedná sa o opätovnú žiadosť, kde OZ v minulosti uviedlo podmienky 

odpredaja predmetného pozemku, ktoré do dnešného dňa neboli zrealizované zo strany žiadateľa. Obec 

si uvedený pozemok ponecháva vo vlastníctve obce. 

g/Anton Hakáč, Havrania 112, 027 05 Zázrivá – informácia o liste poslancom OZ. 

 

UZNESENIE č. 91/06/2022  

Informácia o liste poslancom OZ. 

 

Prítomní: 9 ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE  

 

OZ berie uvedený list na vedomie. 

h/Obyvatelia rodinných domov Lán na IBV Sihly – žiadosť o opravu cesty, ktorá je značne 

zničená z dôvodu prejazdu ťažkých vozidiel k staveniskám. 

UZNESENIE č. 92/06/2022  

Žiadosť o opravu cesty, ktorá je značne zničená z dôvodu prejazdu ťažkých vozidiel k staveniskám 

Prítomní: 9 ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE  

 

OZ berie uvedenú žiadosť na vedomie, jamy po miestnej obhliadke  starostom obce boli zasypané 

a zhutnené. 

5.Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.7 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 7 

 

UZNESENIE č. 93/6/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

OZ schválilo uvedené rozpočtové opatrenie. 

 

 

 

 

 



6. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.8 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočovým opatrením č. 8 

 

UZNESENIE č. 94/6/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo uvedené rozpočtové opatrenie. 

 

7.Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2023-2025. 

- predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik a uviedol, že je v súlade s platnou legislatívou. 

 

UZNESENIE č. 95/6/2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2023-2025. 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

OZ zobralo na vedomie uvedené stanovisko hl. kontrolóra. 

 

8.Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2023-2025 

 

- p. starosta predložil programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2023-2025. 

 

Pri prejednávaní programového rozpočtu obce Zázrivá bola vznesená otázka od poslanca Ing. Igora 

Žúbora ohľadom bodu mzdy OÚ, ktoré sa mu zdali vysoké, kde mesačný plat vypočítal z balíka vydelil 

12-timi mesiacmi a 8 zamestnancami. Starosta a ekonómka obce Zázrivá mu vysvetlili, že počet 

zamestnancov je 14 a v sume je už zahrnutá valorizácia od štátu, ak je plánovaná, prípadné odmeny, 

ktoré však nie sú vždy vyplatené, prípadne odchodné. Podľa názoru starostu je priemerný hrubý plat 

okolo 1250 € vrátane platu starostu, keď by sa odpočítal plat starostu, ktorý je stanovený zákonom, tak  

priemerný hrubý plat pracovníkov pracujúcich pre obec je okolo 1100 €. Z uvedeného vyplýva, že 

poslanec Ing. Igor Žúbor vychádzal z nesprávne zistených údajov o počte zamestnancov pracujúcich    

pre obec. 

 

UZNESENIE č. 96/6/2022 

Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2023-2025 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo programový rozpočet na rok 2023 na hlavné kategórie 

a 

BERIE NA VEDOMIE 

Rozpočet na roky 2024-2025 

 

9.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

 - predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik.  

 

UZNESENIE č. 97/6/2022 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schvalilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. 

 

10.  Dodatok č.10 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. 10 



 

 

 

 

UZNESENIE č. 98/6/2022 

Dodatok č.10 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: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo uvedený dodatok č.10. 

 

11. Všeobecne záväzné   nariadenie Obce Zázrivá č. 15 – 04/2022 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá. 

- p. starosta predložil uvedené VZN. 

 

UZNESENIE č. 100/6/2022 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo uvedené VZN. 

 

12.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-09/2022 o plnení povinnej 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. 99/6/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-09/2022 o plnení povinnej 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: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo uvedené VZN. 

 

13. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 05-13/2022 o podmienkach určovania a 

vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá. 

p. starosta predložil uvedené VZN. 

 

UZNESENIE č. 101/6/2022 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 05-13/2022 o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá. 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo uvedené VZN. 

 

14. Prerokovanie previerky prokurátora stavu zákonnosti VZN miest a obcí vo veciach územnej 

samosprávy podľa § 4 ods.5 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  -   VZN č. 1-02-

2003 o predajnom čase v obchodoch a reštauračných zariadeniach. 

p. starosta predložil uvedenú previerku prokurátora. 

 

UZNESENIE č. 102/6/2022 

Prerokovanie previerky prokurátora stavu zákonnosti VZN miest a obcí vo veciach územnej 

samosprávy podľa § 4 ods.5 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  -   VZN č. 1-02-

2003 o predajnom čase v obchodoch a reštauračných zariadeniach. 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  



BERIE NA VEDOMIE 

OZ berie na vedomie uvedenú prievierku prokurátora 

 

a 

 

ROZHODLO 

OZ rozhodlo zrušiť platné VZN č. 1-02-2003 o predajnom čase v obchodoch a reštauračných 

zariadeniach a vypracovať nové VZN do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

15.  Zriadenie inventarizačnej komisie a voľba členov 

 

p. starosta predniesol návrh zriadenia inventarizačnej komisie a zloženie jej členov 

 

UZNESENIE č. 103/6/2022 

Zriadenie inventarizačnej komisie a voľba členov 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

 

ZRIAĎUJE: 

 

Inventarizačnú komisiu 

 

VOLÍ v zložení: 

 

predseda: Bc. Katarína Majdišová 

člen hl. kontrolór: Mgr. Jozef Kazárik 

člen: Henrieta Gaššová, člen: Stanislav Žúbor, člen: Peter Štyrák  

 

OZ zriadilo uvedenú komisiu a zvolilo jej členov. 

 

16. Plán zasadaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

p. Bc. Katarína Majdišová predniesla plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

UZNESENIE č. 104/6/2022 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

Prítomní: 9  ZA: 9 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 
OZ schválilo uvedený plán zasadnutí OZ. 

 

17.-18. Diskusia a interpelácie poslancov 

 

p. starosta informoval o ukončení súťaže na zimnú údržbu, k dispozícii je 7 mechanizmov a cena 40€/h 

plus, o rozvoze posypového materiálu na bežné stanovištia v obci, - bude potrebné riešiť trhové miesto, 

nakoľko z COOP Jednoty Trstená sú neutále stažnosti na predávajúcich, ktorí sa rozložia                              

na pozemku, ktorý je v jej vlastníctve, 

 

p. Janka Pazderová – prečo sú kalendáre neskoro tlačené? P. starosta – tento rok som tlač zdržal ja, 

nakoľko som nebol spokojný s fotografiami a k dispozícii bolo málo fotografií, 

p. Janka Pazderová – či sa stihne urobiť prestrešenie nad schodmi do predajne Rodefa, nakoľko termín 

je do 31.12.2022? P. starosta – pán, ktorý p. Matúšovej sľúbil, že to urobí, nakoniec odstúpil, že to do 

konca roka nestihne, budeme hľadať riešenie ako to zabezpečiť, 

 

-p. Ferdinand Otruba podal návrh na doplnenie osvetlenia pred vchodom do budovy materskej škôlky, 

p. starosta prisľúbil vyriešenie daného podnetu a osadenie osvetlenia pred vchodom. 



 

-p. Bc. Jozef Jurík upozornil na nízku odovzdanú sumu poplatku dane z ubytovania, ktorú vyberajú 

prevádzkovatelia ubytovacích zariadení v obci. 

p. starosta uviedol, že budú rozposlané listy s upozornením na zaplatenie dane z ubytovania v prvom 

štvrťroku 2023 .  

 

- p. starosta informoval, že Športové centrum bude v zimných mesiacoch temperované, nie je možné 

kúrenie vypnúť úplne, lebo by došlo k poškodeniu potrubí a zároveň predniesol požiadavku občanov, 

ktorí ho navštevujú či bude možnosť využívania priestorov počas zimných mesiacov. 

 

p. František Otruba – je možné objektívne zistiť či a koľko sú ochotní prispievať na energie? 

 

Mgr. Jozef Kazárik- koľko tam reálne chodí ľudí?  

p. starosta – cca 40 ľudí, navrhnem stretnutie, kde preberieme Vaše návrhy fungovania športového 

centra a či budú a koľko prispievať na energie. 

 

Bc. Jozef Jurík – na zimnú sezónu by sa mohlo uvažovať o prerušení, alebo prispievať na energie. 

 

Ing. Igor Žúbor – navrhujem vytvoriť anketový lístok – čo našim občanom v obci chýba 

p. starosta – nech sa páči, môžeš zaslať návrh anketového lístka.  

 

 

19. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo všetkými 9 

prítomnými poslancami.  

 

 

20. Záver 

  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:40 h. 

 

 

 

 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                            JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:               Miroslav Chudaš                Peter Štyrák 


