
Z á p i s n i c a 
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej , 

konaného dňa : 29. 05. 2009  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. Mgr. Jozef Kazárik,  starosta obce privítal 8 prítomných poslancov     
a oboznámil ich s programom zasadania OZ, ktorý aj všetci prítomní poslanci schválili.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: zapisovateľ -   Ing. Ján Žúbor, overovatelia 
-   zápisnice: Ing. Albín Štyrák a Ambróz Otruba. 
 
3. OZ volí: 
Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová, člen: Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor.  
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov – žiadosti predniesol Ing. Albín Štyrák: 
- žiadosť  o opravu lavice „ Pod Skalím – u Ligasov „ na základe žiadosti obyvateľov 
bývajúcich v tejto časti obce. Bude potrebné vymeniť časť zdeformovanej konštrukcie 
a zriadiť zábradlie. OZ schválilo žiadosť všetkými 8 prítomnými poslancami. 
- žiadosť o odpredaj neknihovaného pozemku žiadateľovi Ladislavovi Ligasovi a manž. Anne 
Ligasovej, bytom Medvedzie 140/20-25, Tvrdošín v k.ú. Zázrivá, Havrania pri ich rodinnom 
dome v zmysle GP č. 17810442-3/228 a to parc. č. 3423/2, zast. plocha o výmere 22 m2, cena 
1,66 Eur/m2. OZ schválilo žiadosť všetkými 8 prítomnými poslancami. 
- žiadosť o odpredaj obecného pozemku žiadateľke Alene Pazderovej, Stred č. 87, Zázrivá 
v k.ú. Zázrivá, Stred a to časť parc. č. 21509/4 o výmere 33 m2 , cena 16,60 Eur/m2. OZ 
schválilo žiadosť všetkými 8 prítomnými poslancami. 
- žiadosť p. Žofie Drengubiakovej, Stred 184, Zázrivá o opravu cesty pri jej rodinnom dome. 
OZ vzalo žiadosť na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. Oprava cesty sa bude riešiť 
v rámci opráv obecný ciest. 
- žiadosť  Ing. Igora Forusa, Š. Králika 18, Bratislava o odkúpenie neknihovaného obecného 
pozemku v k. ú. Zázrivá, Ráztoky  a o podporu pri realizácii vlastného mostu . Obec Zázrivá 
bezodplatne prenajme žiadateľovi nevyhnutnú časť pozemku na zriadenie prístupovej cesty. 
Stavbu mostu obec povolí po  vybavení  si potrebných  vyjadrení  žiadateľom. Stavbu mostu 
obec finančne nepodporí. OZ vzalo žiadosť na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
5 - 6. Diskusia a interpelácie poslancov: 
- p. Antol, bytom Zázrivá, Plešivá 76 sa informoval ohľadom svojej sťažnosti na susedov, 
ktorí majú v blízkosti jeho rodinného domu a rekreačného domu veľké hnojisko, ktoré jemu 
a ubytovaným hosťom znepríjemňuje životné prostredie. P. starosta ho informoval, že 
prednosta úradu jeho sťažnosť prešetrí na mieste tvárnosti za jeho účasti a účasti susedov 
Karcolovcov. Tiež upozornil, že na zlý stav cesty v Hornej Plešivej , navrhol vyčistenie rigola 
pozdĺž cesty pracovníkmi na aktivačných prácach. Ďalej upozornil, že výstavbou ďalších 
obytných a rekreačných objektov v zmysle územného plánu obce v ich lokalite vznikne 
problém s nedostatkom pitnej vody, 
- p. starosta, prednosta obecného úradu  informovali o doplnku k územnému plánu obce. 
Nakoľko Správa NP Malá Fatra ešte nedala písomné vyjadrenie k návrhu doplnku, nemá obec 
ani stanoviská Krajského a obvodného úradu životného prostredia, ktoré sú nevyhnutné pre 
uzavretie a schválenie doplnku. Predpokladané schvaľovanie doplnku k územnému plánu by 
mohlo byť 17. 7. 2009, 



- ohľadom stavby Domu služieb , jeho dokončenia uložilo OZ prednostovi úradu pripraviť 
s dodávateľom stavby dodatok ku Zmluve o dielo stavby Domu služieb, v ktorom budú 
uvedené aj termíny dokončenia prác na stavbe. Termín pripravenia dodatku: do 15. 6. 2009,  
- OZ uložilo zástupcovi starostu dať zamerať geometrický plán na rozšírenie cintorína a to 
v termíne do 30. 6. 2009, 
- OZ uložilo správcovi cintorína Karolovi Karcolovi vyznačiť na cintoríne rady na nové 
hrobové miesta a to v termíne do 30. 6. 2009, 
- Jana Pazderová navrhla, aby sa v miestnom rozhlase odvysielala relácia upozorňujúca 
občanov na zmenu cestovného poriadku SAD , platného od 1. 6. 2009, 
- poslanci navrhli, aby sa uskutočnilo stretnutie poslancov dňa 3. 6. 2009 ohľadom zistenia 
skutkového stavu miestnych komunikácii v jednotlivých osadách obce, potom sa prizve 
zástupca Lesostavu Liptovský Hrádok, s ktorým sa dohodne rozsah a spôsob opravy týchto 
ciest, 
- Jana Pazderová informovala o voľbe riaditeľa Základnej školy v Zázrivej. Riaditeľom pre 
ďalšie  päťročné obdobie bol zvolený Mgr. Anton Daubner, 
- Ing. Viktor Majdiš  informoval prítomných o záverečnom účte obce Zázrivá k 31. 12. 2008. 
Ako hlavný kontrolór obce doporučuje poslancom, aby ho v OZ schválili bez výhrad.  
-  Poslanci sa dohodli, že mimoriadne OZ bude 26. 6. 2009. Na toto zasadanie budú pozvaní 
aj zástupcovia OVS, a.s. Dolný Kubín, ktorí budú poslancov informovať o navrhovaných 
prácach na ďalšom budovaní verejnej kanalizácie v obci a čistiarne odpadových  vôd a to 
v spolupráci obce a OVS, a.s. Dolný Kubín. 
 
7. Schválenie uznesenia:  
- návrh uznesenia predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Jana Pazderová a všetci 8 
prítomní poslanci ho aj schválili. 
 
8. Záver: 
- p. starosta Mgr. Jozef Kazárik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie 
Obecného zastupiteľstva. 
  
 
 
 
Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor 
 
 
                                                                                                  Mgr. Jozef Kazárik 
                   starosta  obce   Zázrivá 

 
 


