
Z á p i s n i c a 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 27. 10.  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: 6 prítomných 

poslancov. Prečítal program zasadnutia so zmenou, ktorý aj všetci 6 prítomní poslanci schválili. 

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

predpisov. 

Ospravedlnil sa Ing. František Žúbor, p.Jakub Krška, p. Stanislav Žúbor  

 

UZNESENIE Č. 60/04/2022  

Schválenie programu rokovania s navrhnutými zmenami.  

Prítomní: 6  ZA: 6  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

Ing. František Žúbor sa nedostavil na zloženiu sľubu povolaného náhradníka za poslanca do obecného 

zastupiteľstva, bod  č. 4 sa zamenil s bodom 5. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Janka Pazderová a Ing. Ladislav Teličák.       

 

UZNESENIE Č. 61/04/2022  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Prítomní: 6  ZA: 6  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Ing.Miroslav Macek 

          člen:  Miroslav Chudaš 

 

UZNESENIE Č. 62/04/2022  

Voľba návrhovej komisie 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

                                                   

4.Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

Bc. Katarína Majdišová predniesla žiadosti od občanov: 

 

-ABC Martin, súkromné centrum voľného času, Košťany nad Turcom 150, 038 41 Košťany nad 

Turcom – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromné školského 

zariadenia z rozpočtu obce Zázrivá v roku 2023. 

 

 



UZNESENIE č. 63/4/2022  

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromné školského zariadenia 

z rozpočtu obce Zázrivá v roku 2023. 

Prítomní: 6 ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

ZAMIETNUTÉ  

 

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti. 

 

16:16 prišiel na zasadnutie OZ poslanec p. Stanislav Žúbor 

 

-Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, Centrum voľného 

času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne – žiadosť o poskytnutie finančnej 

dotácie na záujmové vzdelávanie detí.  

 

UZNESENIE č. 64/4/2022  

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí.  

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

ZAMIETNUTÉ  

 

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti. 

 

-Mesto Dolný Kubín, odbor školstva, kultúry, mládeže  a športu, Hviezdoslavovo námestie 

1651/2, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí. 

 

UZNESENIE č. 65/4/2022  

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí.  

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

ZAMIETNUTÉ  

 

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti. 

 

- Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Stred 416, 027 05 Zázrivá - žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov pre klientov zariadenia.  

 

- Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchová, pracovisko 

Havrania 35, 027 05 Zázrivá – žiadosť o poskytnutie finančného príspeku na nákup darčekov  

 

UZNESENIE č.66/4/2022  

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov pre klientov zariadenia.. 

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

SCHVÁLENÉ  

 

OZ schválilo žiadosť o finančný príspevok pre všetky zariadenia v obci pre seniorov vo výške 15 €/na 

osobu s trvalým pobytom v obci. 

 

-Magdaléna Matúšová, Stred 165, 027 05 Zázrivá – opakovaná žiadosť o opravu schodov do predajne 

Rodefa a zhotovenie prístrešku nad schodmi pred vstupom do predajne. 

 

UZNESENIE č. 67/04/2022 

Opakovaná žiadosť o opravu schodovov do predajne Rodefa a zhotovenie prístrešku nad schodmi pred 

vstupom do predajne. 

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

UKLADÁ 

 



Starostovi obce zabezpečiť dokončenie  prekrytia schodov prístreškom do predajne Rodefa, 

termín do: 31.12.2022 

 

-JUDr. Jaroslav Láštic, Bernolákova 1909/1, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o kúpu obecného 

neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20804/3, druh ostatná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Zázrivá, 

Plešivá za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý sa čiastočne nachádza             

pod mojimi stavbami – rodinný dom s.č. 79, na pozemku C KN parc.č. 3969 a hospodárska budova, bez 

s.č., nezapísaná v katastri nehnuteľností na pozemku CKN parc.č.: 3969. 

V zmysle Geometrického plánu č. 36433730-156/2022 (číslo úradného overenia 648/2022) bol 

vytvorený pozemok v k.ú. Zázrivá: CKN parc. č. 3969/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2. 

 

UZNESENIE č. 68/04/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C KN parc.č.: 3969/2, druh zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 50 m2 v k.ú. Zázrivá, Plešivá. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo odkúpenie 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 10,00 €/m. 

 

-JUDr. Jaroslav Kocúr a manželka JUDr. Katarína Kocúrová, rod. Kazáriková, obaja bytom 

Novoť 747, 029 55 Novoť – žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku  E KN parc.č.: 

20978/6, druh vodná plocha o výmere 309 m2 v k.ú. Zázrivá, Končitá, v registri C KN parc.č.: 2678/2 

je druh ostatná plocha. Spolu s manželom sme vysporiadali vlastnícke práva k stavbe rodinného domu 

s.č. 13 v miestnej časti Zázrivá, Končitá, uvedené nehnuteľnosti rodinný dom a hospodárska budova 

patrili mojim starým rodičom, v rámci majetkoprávneho vysporiadania vyššie uvedených nehnuteľností 

som zistila, že pozemok po ktorom vedie jediná prístupová cesta k našim nehnuteľnostiam prechádza 

cez pozemok vo vlastníctve obce, pozemok svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok k nám 

patriacim stavbám a pozemku, stavbu v blízkej budúcnosti plánujeme rekonštruovať. 

 

UZNESENIE č. 69/04/2022  

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku  E KN parc.č.: 20978/6, druh vodná plocha 

o výmere 309 m2 v k.ú. Zázrivá, Končitá. 

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

SCHVÁLENÉ  

 

OZ schválilo odkúpenie uvedeného obecného neknihovaného pozemku v celosti, ako prípad osobitného 

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

žiadateľov). Cena pozemku 10,00 €/m². 

6.-7. Diskusia a interpelácie poslancov 

 

-pán starosta predniesol žiadosť Ing. Jozefa Fedora, Grúne 10, 027 05 Zázrivá na prenájom voľných 

priestorov v bývalom kaderníctve v Dome služieb. 

UZNESENIE č. 70/04/2022  

Ing. Jozef Fedor, Grúne 10, 027 05 Zázrivá - žiadosť na prenájom voľných priestorov v bývalom 

kaderníctve v Dome služieb. 

 

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

ZAMIETMUTÉ 

OZ zamietlo uvedenú žiadosť, z dôvodu vlastných investičných zámerov obce (byt). 



-p. starosta informoval o oprave cesty v Havranej – do Drengubiakov, ktorá bola nahlásená cez „Odkaz 

pre starostu“. 

UZNESENIE č. 71/04/2022  

Žiadosť o opravu cesty v Havranej „do Drengubiakov“, ktorá bola nahlásená cez „Odkaz pre starostu“. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

OZ zobralo žiadosť na vedomie, nakoľko sa jedná o dlhší úsek cesty, predpokladaná realizácia opravy 

v priebehu roku 2023, oprava cesty bude zaradená do plánu ciest. 

-pán starosta informoval o oprave rozhlasu na Grúňoch pri rodinných domoch s.č. 34 a 35, ktorý bol 

nahlásený cez „Odkaz pre starostu“ 

UZNESENIE č. 72/04/2022  

Žiadosť o opravu rozhlasu na Grúňoch pri rodinných domosch s.č. 34 a 35, ktorá bola nahlásená cez 

„Odkaz pre starostu“. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

OZ zobralo žiadosť na vedomie, nakoľko sa jedná o dlhý a problematický úsek natiahnutia nového 

rozhlasového vedenia, alternatíva je zverejnená na webovej stránke obce www.zazriva.com, 

zverejnením oznamu „Hlásenia obecného rozhlasu“. 

-p.starosta predložil Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

a konsolidovanú výročnú správu obce Zázrivá za rok 2021. 

 

UZNESENIE č. 73/4/2022 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a konsolidovanú výročnú 

správu obce Zázrivá za rok 2021. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

OZ zobralo na vedomie uvedenú správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke          

za rok 2021 a konsolidovanú výročnú správu obce Zázrivá za rok 2021. 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 6 

 
UZNESENIE č. 74/04/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

p. starosta informoval o využívaní priestorov v Športovom centre počas zimného obdobia, že bude 

potrebné obmedzenie prevádzky z dôvodu šetrenia energií,  

- informoval , že bola vysúťažená oprava cesty v Doline od obchodu do dopojenia už zrekonštruovaného 

úseku, vyhrala firma Slovkorect za sumu 46 951,39 €, realizácia opravy cesty v priebehu roku 2023, 

-ďalej informoval o podujatí Úcty k starším, spätná väzba od našich spoluobčanov bola pozitívna 

a podujatie bude realizované aj v budúcich rokov v pracovný deň. 

- informoval o prijatí daru (auto Landrover) od Horskej záchrannej služby a sú podané ďalšie žiadosti 

o majetok v prebytku majetku štátu, 

- informoval o ukončení ponúk zimnej údržby, za zimnú kalamitu vo februári ešte stále neboli obci 

zaslané finančné prostriedky od Úradu vlády. 

 

http://www.zazriva.com/


p. Ing. Ladislav Teličák upozornil, že v Malej Petrovej nechodí odvoz komunálneho odpadu k rodinným 

domom s.č. 13 a s.č. 68, požiadal, aby predmetné rodinné domy boli zaradené do vývozu. 

 

p. Jozef Červeň upozornil na vysiace káble elektrického vedenia popri ceste na začiatku osady Biela, 

káble je potrebné zakopať do zeme.  

 

 

8. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo všetkými 7 

prítomnými poslancami.  

 

 

9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a štvorročnú spoluprácu, ktorú spolu odviedli, za snahu sa baviť 

na rovinu,  rešpektovanie väčšinového alebo menšinového názoru.  

 

p. Jozef Červeň sa tiež poďakoval za celé roky pôsobenia v OZ a že už nastal čas ukončenia pôsobenia. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 h. 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                            JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:               Janka Pazderová                  Ing. Ladislav Teličák 


