
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 29. 09.  2022 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Otvorenie:  

Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  starosta obce JUDr. Matúš Mních zahájil, privítal: 7 

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

všetci 7 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, p. Samuel Prílepok 

 

UZNESENIE Č. 39/03/2022  

Schválenie programu OZ  

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

SCHVÁLENÉ 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Jozef Červeň, Miroslav Chudaš       

 

UZNESENIE Č. 40/03/2022  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Ing. Miroslav Macek 

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

              člen:  Ing. Ladislav Teličák 

 

UZNESENIE Č. 41/03/2022  

Voľba návrhovej komisie 

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

SCHVÁLENÉ 

                                                   

4.Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

• na zasadnutí OZ bol prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Zázrivá - Mgr. Juraj Jonák,  ktorý 

poslancov informoval o predloženej správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022, ďalej informoval o zlúčení            

všetkých tried do jednej budovy ( budova starej školy) od septembra budúceho 

školského roka 2023/2024. V budove,  kde sa nachádza materská škôlka, bude škôlke 

k dispozícii počítačová trieda, vytvorí sa telocvičňa, ľavá strana budovy sa prenajme                

Základnej umeleckej školy z Terchovej. Cez letné prázdniny bola vykonaná 



rekonštrukcia podláh na 1. poschodí v budove starej školy, kde sa budúci školský rok 

budú nachádzať triedy 1. stupňa, informoval o odchode jednej kuchárky, telocvičňa 

vykurovaná iba počas vyučovania, vypísané výberové konanie na dodávateľa 

elektrickej energie. 

 

UZNESENIE č. 42/03/2022 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

OZ zobralo správu na vedomie. 

 

p. starosta informoval o odstránení betónovej garáže pred vstupom na detské ihrisko materskej 

školy, pre lepší priechod detí k ihrisku a jej umiestnenie v blízkosti futbalového ihriska, ďalej 

informoval o úpravách spevnených plôch asfaltom medzi multifunkčným ihriskom a budovou 

novej školy. Vysvetľoval, že sme so šetrením energií začali v predstihu, tým že sa zrealizoval 

projekt zníženia energetickej náročnosti vtedajšej budovy MŠ (teraz športové centrum).  

 

• Na zasadnutí bola prítomná Ivana Hrubá, Revišné 211, 027 54 Veličná – žiadosť 

o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/18 -ina obecného neknihovaného pozemku           

E KN parc.č.: 20385, druh orná pôda o výmere 461 m2  a E KN parc.č.: 20386, druh 

orná pôda o výmere 449 m2 , v k.ú. Zázrivá, Biela. Dôvodom kúpy je, že pozemok 

využívali už moji starí rodičia Terézia a Odrej Záňovci a stále ho využívame.                   

Na okolitých pozemkoch máme účasť. Podiely na týchto parcelách som chcela získať 

aj od ostatných účastníkov, avšak väčšina je už mŕtva a deti nemajú záujem podvihnúť 

pojednávanku. Máme od nich ústne povolenie užívať, či žiadať o získanie podielov. 

 

UZNESENIE č. 43/03/2022 

žiadosť o odkúpenie spoluvlastnícke podielu 1/18 -ina obecného neknihovaného pozemku           

E KN parc.č.: 20385, druh orná pôda o výmere 461 m2  a E KN parc.č.: 20386, druh orná pôda 

o výmere 449 m2 , v k.ú. Zázrivá, Biela 

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

ZAMIETNUTÉ 

 

OZ zamietlo odkúpenie uvedeného pozemku, nakoľko nie je možné uplatniť osobitný zreteľ 

v zmysle § 9a, odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

OZ navrhlo žiadateľke predaj formou verejnej dražby, ale ponúknutú možnosť odmietla. 

 

• na zasadnutí bol prítomný JUDr. Jaroslav Láštic, Bernolákova 1909/1, 026 01 Dolný 

Kubín – žiadosť o kúpu (zámenu pozemkov) 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 prípade záujmu ponúkam zámenu uvedeného pozemku za pomernú 

časť pozemku v k.ú. Zázrivá, Kozinská E KN parc.č.: 7321/1, druh orná pôda o výmere 

654 m2, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou. 

 

 



UZNESENIE č. 44/03/2022 

-žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č. 20804/3, druh ostatná 

plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Zázrivá, Plešivá 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku. Presná výmera bude stanovená 

vyhotoveným geometrickým plánom (vyhotoví žiadateľ) za prítomnosti pracovníka obecného 

úradu. Žiadateľ po vysporiadaní pozemkov sa zaväzuje vytvoriť parcelu, ktorá kopíruje súčasný 

stav dlhodoboro užívanej cesty do vlastníctva obce. Cena pozemku 10 €/m2. 

 

UZNESENIE č. 45/03/2022 

Ponuka na odkúpenie pozemku E KN  parc.č.: 7321/1, druh orná pôda o výmere 654 m² v k.ú., 

Zázrivá, miestna časť Kozinská v podiele 1/1-ina k celku od JUDr. Jaroslava Láštica, 

Bernolákova 1909/1, 026 01 Dolný Kubín,  do vlastníctva obce Zázrivá z dôvodu vysporiadania 

pozemku pod miestnou komunikáciou.  

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ akceptovalo uvedenú ponuku, podmienky a cena bude dohodnutá na ďalšom obecnom 

zastupiteľstve. 

 

• na zasadnutí bol prítomný Vladimír Antol, Plešivá 76, 027 05 Zázrivá, ktorý prišiel 

obecné zastupiteľstvo oboznámiť, že je nespokojný s ich odvedenou prácou za uplynulé 

volebné obdobie, upozornil na nefungujúci rozhlas, problém s vodou, žiadal 

uverejňovanie fotografií a kontaktov na poslancov, prečo nie sú verejné stretnutia 

nových kandidátov na starostu aj poslancov. Uviedol, že cez portál „ odkaz pre starostu“ 

žiadal o opravu cesty do Hornej Plešivej, po tejto žiadosti bola časť cesty opravená, ale 

nie tak ako si to predstavoval. Okrem toho žiadal, aby mu obecný úrad zariadil odvoz 

odpadu, nakoľko na uvedenej adrese trvale býva 25 rokov, vozil komunálny odpad          

do kontajnerov v obci 2 km tam, 2 km späť, odkedy je otvorený zberný dvor, tak vozí 

vlastným autom odpad tam 4 km, späť 4 km. Obec je povinná zo zákona zabezpečiť 

odvoz komunálneho odpadu, snažil som sa byť ústretový, mám 80 rokov a nízky 

dôchodok, žiadam odvoz KO alebo oslobodenie od dane za odpad. 

 

p. starosta ho oboznámil s tým, že obec nemôže organizovať verejné stretnutia nových 

kandidátov- bolo by to zasahovanie do politickej predvolebnej kampane, čo sa týka kontaktov 

a fotografií poslancov, nie je to povinnosť a pokiaľ poslanci nesúhlasia so zverejneným osobnej 

fotografie a súkromného telefonického kontaktu, tak nemôže byť zverejnené. 

Ohľadom odvozu komunálneho odpadu -  nakoľko dom pána Antala sa nachádza v lokalite, 

kde nie je možné zabezpečiť odvoz firmou, ktorá obci realizuje zber a odvoz KO bude 

realizovaný dozberom pracovníkmi obce v dvojtýždňových intervaloch podľa harmonogramu 

vývozu, ktorý je zverejnený na stránke obce Zázrivá. 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 ako je poplatok, ktorý zaplatí za spracovanie, obsluhu 

a odvoz odpadu. Nakoľko veľa občanov začína mať problém s vodou, budeme pracovať             

na rozšírení vodovodov v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a nájsť spôsob      

na vyrešenie problému v predmetnej lokalite. 



 

Bc. Katarína Majdišová predniesla ďalšie žiadosti od občanov: 

 

• Ing. Vladimír Kubinda, Mierová 1967/18, 026 01 Dolný Kubín a manželka Ing. 

Eva Kubindová, Seberíniho 1938/19, 821 03 Bratislava – 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 rodinného domu, 

vstup do dvora a postavené humno. 

 

UZNESENIE č. 46/03/2022 

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

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

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, nachádza sa pod rodinným domom a humnom). Cena 

pozemku 10,00 €/m², čo predstavuje cenu celkom 1410 €. 

p. starosta informoval o kúpe pozemkov od Antona Zubaja, bytom Ráztoky 88, 027 05 Zázrivá, 

ktoré boli vytvorené z pôvodných parciel E KN parc.č.: 21112/1, druh orná pôda o výmere            

654 m2  E KN parc.č.: 21112/2, druh orná pôda o výmere 1583 m2  v zmysle geometrického 

plánu č.17883377-30/2022, úradne overeného dňa 23.08.2022 katastrálnym odborom Dolný 

Kubín, pod č.: G1-508/2022 ako parcely C KN č.: 4410/10, druh zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 60 m2, C KN č.: 2623/2, druh trvalý trávny porast o výmere 3 m2 a  C KN č.: 4410/12, 

druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, pod miestnu komunikáciu, cena 50 €/m2, čo 

predstavuje sumu 6050,- €. Túto sumu daroval Mgr. Aleš Junek, Tranovského 2181/41, 841 02 

Bratislava obci Zázrivá. 

 

UZNESENIE č. 47/03/2022 

Kúpa pozemkov od Antona Zubaja, bytom Ráztoky 88, 027 05 Zázrivá, ktoré boli vytvorené 

z pôvodných parciel E KN parc.č.: 21112/1, druh orná pôda o výmere 654 m2  E KN parc.č.: 

21112/2, druh orná pôda o výmere 1583 m2  v zmysle geometrického plánu č.17883377-

30/2022, úradne overeného dňa 23.08.2022 katastrálnym odborom Dolný Kubín, pod č.: G1-

508/2022 ako parcely C KN č.: 4410/10, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, C 

KN č.: 2623/2, druh trvalý trávny porast o výmere 3 m2 a  C KN č.: 4410/12, druh zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 58 m2, pod miestnu komunikáciu, cena 50 €/m2, čo predstavuje 

sumu 6050,- €. Túto sumu daroval Mgr. Aleš Junek, Tranovského 2181/41, 841 02 Bratislava 

obci Zázrivá. 

 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo odkúpenie horeuvedených pozemkov do vlastníctva obce Zázrivá. 

 

• 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, ktorá je súčasťou pozemku parc.č.: E KN 20927/2, C KN 

921/11, druh ostatná plocha o výmere 62 m2,  ktorá je súčasťou pozemku parc.č.: E KN 



20967/5 a  pozemok C KN 962/2, druh ostatná plocha o výmere 11 m2, ktorá je súčasťou 

parc. EKN 20927/2 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. 48/03/2022 

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

ostatná plocha o výmere 124 m2, pozemok a pozemok C KN 962/2, druh ostatná plocha 

o výmere 11 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred, ktoré boli vytvorené GP č. 302116621-086/2022, 

ktorý bol, úradne overený Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 

14.06.2022, pod č. 347/2022. 

 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo odkúpenie uvedených obecných neknihovaných pozemkov v celosti, ako prípad 

osobitného zreteľa (pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok 

s priľahlým pozemkom žiadateľky). Cena pozemkov 10,00 €/m², čo predstavuje cenu celkom 

1350 €. 

• Tomáš Kazárik, bytom Dolina 3, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecných 

neknihovaných pozemkov C KN parc.č. 1878/10, druh trvalý trávny porast o výmere 

230 m2 a C KN parc.č.: 1878/9, druh trvalý trávny porast o výmere 21 m2, ktoré boli 

vytvorené GP č.: 3026621-034/2022, úradne overený Okresným úradom Dolný Kubín, 

katastrálnym odborom dňa 28.7.2022, pod č.: 468/2022 a boli súčasťou pozemku E KN 

21300/18, druh ostatná plocha o výmere 5145 m2 vedeného na LV č. 4712 v k.ú. 

Zázrivá, Dolina. 

Uvedené parcely bezprostredne susedia s mojimi pozemkami a nehnuteľnosťami 

a pozemok E KN 21300/18 mám v dlhodobom prenájme, celkovú výmeru 251 m2 mám 

v úmysle odkúpiť z dôvodu dlhodobého uživania – sadenie zemiakov a umiestnenej 

drobnej stavby – prístrešku. 

 

UZNESENIE č. 49/03/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov C KN parc.č. 1878/10, druh trvalý trávny 

porast o výmere 230 m2 a C KN parc.č.: 1878/9, druh trvalý trávny porast o výmere            

21 m2, ktoré boli vytvorené GP č.: 3026621-034/2022, úradne overený Okresným úradom 

Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 28.7.2022, pod č.: 468/2022 a boli súčasťou 

pozemku E KN 21300/18, druh ostatná plocha o výmere 5145 m2 vedeného na LV č. 4712 

v k.ú. Zázrivá, Dolina. 

 

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

ZAMIETNUTÉ 

OZ zamietlo odkúpenie obecných neknihovaných pozemkov, pozemok naďalej nechať 

v dlhodobom prenájme. 

 

• Zuzana Kôpková, bytom Petrová 27, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie časti 

obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20967/5, druh vodná plocha o výmere 

71244 m2, z toho časť o výmere 30 m2 pre účely umiestnenia predajného stánku 

a parkoviska. V prípade negatívneho stanoviska, žiadam aspoň dočasný nájom 



spomenutej parcely, z dôvodu výrazného obmedzenia prevádzky môjho stánku 

v Petrovej dlhodobou plánovanou rekonštrukciou hlavnej cesty. 

 

UZNESENIE č. 50/03/2022 

Žiadosť o odkúpenie časti obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20967/5, 

druh vodná plocha o výmere 71244 m2, z toho časť o výmere 30 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred 

pre účely umiestnenia predajného stánku a parkoviska.  

 

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

ZAMIETNUTÉ 

OZ zamietlo odkúpenie resp. nájom obecného neknihovaného pozemku, vzhľadom, na to že sa 

jedná o neprehľadné miesto a úsek častých dopravných nehôd.  

 

• 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. 51/03/2022 

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

vodná plocha o výmere 309 m2, v registri C KN parc.č.: 2678/2 je druh ostatná plocha, 

v k.ú. Zázrivá, Končitá. 

 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo zámer odkúpenia obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20978/6, druh 

vodná plocha o výmere 309 m2. Cena pozemku 10 €/m2. 

 

• Ladislav Zubaj, bytom Ráztoky 20, 027 05 Zázrivá – žiadosť odkúpenie obecných 

neknihovaných pozemkov C KN parc.č.2186/8, druh zastavaná plocha a nádvorie             

o výmere 27 m2 a C KN parc.č.2170/56, druh trvalý trávny porast o výmere 51 m2,  

v k.ú. Zázrivá, Ráztoky, ktoré boli vytvorené GP č.: 3026621-066/2022, úradne 

overený Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 06.04.2022, 

pod č.: 198/2022. O odkúpenie žiadam kvôli zlému zameraniu geometrickým plánom 

v minulosti za účelom  zlúčenia pozemkov a prístupu k rodinnému domu a oploteniu. 

 

UZNESENIE č. 52/03/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku C KN parc.č.: 2186/8, druh 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 27 m2, v k.ú. Zázrivá, Ráztoky. 

 

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

ZAMIETNUTÉ  



 

OZ zamietlo odkúpenie obecného neknihovaného pozemku C KN parc.č.: 2186/8, druh 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 27 m2, pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

štátnej cesty, pozemok je potrebné nechať vo vlastníctve obce, aby bol zachovaný priestor          

na zimnú údržbu, prípadného uloženia inžinierskych sietí, obec nemá žiadne námietky používať 

predmetný pozemok na prechod a prejazd k priľahlým pozemkom.  

 

UZNESENIE č. 53/03/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku C KN parc.č.: 2170/56, druh 

trvalý trávny porast o výmere 51 m2, v k.ú. Zázrivá, Ráztoky. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo zámer odkúpenia obecného neknihovaného pozemku C KN parc.č.: 2170/56, druh 

trvalý trávny porast o výmere 51 m2. Cena pozemku 10 €/m2. 

 

• Peter Bočkaj, bytom Na Hradách 153/6, 026 01 Dolný Kubín – Bziny – žiadosť 

o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20786/5, druh ostatná 

plocha o výmere 46 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred pri mojej novostavbe rodinného domu, 

z dôvodu vysporiadania pozemku v mojom dvore, pozemok E KN parc.č.: 195/1, druh 

zastavaná plocha a nádvorie je v štádiu riešenia kúpnopredajnými zmluvami                     

od vlastníkov, po nadobudnutí predmetného pozemku bude dvor vysporiadaný ako 

celok. 

 

UZNESENIE č. 59/03/2022 

Žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20786/5, druh 

ostatná plocha o výmere 46 m2 v k.ú. Zázrivá, Stred. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

OZ schválilo zámer odkúpenia obecného neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20786/5, druh 

ostatná plocha o výmere 46 m2 v k.ú. Zázrivá. Keď vlastník nadobudne pozemok  E KN parc.č.: 

195/1, druh zastavaná plocha a nádvorie do výlučného vlastníctva, môže požiadať o odkúpenie 

obecného neknihovaného pozemku. Cena pozemku 10 €/m2. 

 

5.Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovými opatreniami 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 

 

UZNESENIE č. 54/03/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5 

 

UZNESENIE č. 55/03/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

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

SCHVÁLENÉ  



 

6. Dodatok č.9 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. 9 

 

UZNESENIE č. 56/3/2022 

Dodatok č.7 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: 7  ZA: 7 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

- p. starosta predložil doručenú Správu nezávislého audítora za rok 2021 

 

UZNESENIE č. 57/3/2022 

Správa nezávislého audítora za rok 2021. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

p. starosta informoval o potrebe úpravy cenníka služieb za prenájom Kultúrneho domu podľa 

predloženého návrhu. 

 

UZNESENIE č. 58/3/2022 

Úprava cenníka služieb za prenájom Kultúrneho domu. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

7.-8  Diskusia a interpelácie poslancov 

  

Ing. Miroslav Macek upozornil na zničený obrubník pred odbočkou na IBV –Sihly                        

pri rodinnom dome s.č. 114. 

 

p. starosta informoval o oprave ciest v lokalitách – smer do miestnej časti Malá Havrania, 

v Končitej za vrch, Stred u Ligasov, smer ku cintorínu, na starej ceste ( od Otrubov po odbočku 

na Plešivú). 

 

Otvorila sa diskusia ohľadom stáleho znečisťovania Dolinského potoka – obsiahle nánosy 

a sfarbenie bielou tekutinou. 

 

9. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Ing. Miroslav Macek a OZ ho 

schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.  

 

 

 

10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 



 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                    JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:              Jozef Červeň  Miroslav Chudaš       

 
 

 


