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

konaného dňa : 29. 06. 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, zástupcov 
OVS, a.s. Dolný Kubín a oboznámil ich s programom mimoriadneho zasadania OZ, ktorý aj 
všetci prítomní poslanci schválili.  
 
Volí: 
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová 
                                           člen:  Ing. Albín Štyrák 
                                           člen:  Mgr. Jaroslav Láštic. 
2. Určuje zapisovateľa: Ing. Jána Žúbora. 
 
3. Určuje overovateľov  zápisnice: Jozef  Červeň a Anton  Drengubiak. 
                                                   
4. Informácia zástupcov OVS, a.s. Dolný Kubín ohľadom navrhovaných prác na ďalšom 
budovaní kanalizácie  a čistiarne odpadových vôd v obci Zázrivá. 
- p. starosta najskôr informoval o stretnutí zástupcov obce a OVS, a.s. Dolný Kubín , ktoré sa 
uskutočnilo v Zázrivej 5. 5. 2009 ohľadom navrhovaných prác na ďalšom budovaní 
kanalizácie  a čistiarne odpadových vôd v obci Zázrivá. 
- generálny riaditeľ OVS, a.s. Dolný Kubín p. Ing. Ďaďo informoval, že navrhujú obci 
Zázrivá, aby sa využil už v minulosti vybudovaný kanalizačný privádzač, pokračovalo sa 
v budovaní ďalšie kanalizácie / od bývalej chaty smerom do Ústredia v I. etape /, pripravili sa 
projekty na iný typ ČOV, t.j. jej budovanie po blokoch podľa potreby čistenia odpadových 
vôd, nakoľko v pôvodnom projekte sa uvažovalo s ČOV  s oveľa vyššími nákladmi. 
Z pôvodného projektu odkanalizovania Oravy aj obec Zázrivá bola vylúčená, pretože boli 
vládou SR a Ministerstvom ŽP SR stanovené nové podmienky, ktoré obec počtom 
napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a ČOV nespĺňa. Tiež navrhol, aby sa obec po 
vypracovaní projektu na kanalizáciu a ČOV pokúsila získať finančné zdroje 
z enviromentálnych fondov SR. Ďalej navrhol, aby obec finančnú čiastku cca 2,5 mil. Sk, 
ktorú OVS, a.s. dlhuje obci za financovanie prekládky vodovodu v centre obce a pokládku 
kanalizácie  v centre obce,  obec použila na financovanie budovania ďalšej kanalizácie  / od 
bývalej chaty smerom do Ústredia v I. etape /. V ďalšej etape by obec financovala stavbu 
ČOV , veľmi orientačne cca 5 mil. Sk. OVS, a.s. nemá finančné prostriedky na financovanie 
kanalizácie a ČOV v Zázrivej, ale je ochotná poskytnúť svojich pracovníkov na jej výstavbu 
za cca polovičné náklady oproti iným komerčným firmám. Kanalizáciu a ČOV by potom  
prevádzkovala OVS, a.s. na základe nájomnej zmluvy / za symbolický prenájom / 
a kanalizácia aj ČOV  by mohla zostať v majetku obce Zázrivá.  
- Ing. Viktor Majdiš, hl. kontrolór obce reagoval, že uvedenú podĺžnosť OVS, a.s. Dolný 
Kubín voči obci by mala OVS, a.s. Dolný Kubín  vyrovnať v zmysle Zmluvy o budúcej 
zmluve uzatvorenej bývalým starostom obce a potom nech sa rozhodne v OZ o ďalších 
krokoch vo financovaní a budovaní kanalizácie a ČOV. P. Ing. Ďaďo reagoval, že ak obec 
zabezpečí kolaudáciu stavby prekládka vodovodu a vybudovanie kanalizácie v centre obce, 
uvedenú podĺžnosť obci uhradia. Skoladovanie stavby je Správou ciest ŽSK Žilina 
podmienené uvedením št. cesty v centre obce do pôvodného stavu, t.j. položenie vybratej 



kockovej dlažby naspäť, ako bolo Správou ciest určené pri začatí stavebných prác na 
vodovode a kanalizácii. 
 
- Ambróz Otruba reagoval, že dnes o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov 
na pokračovanie kanalizácie nerozhodneme, je potrebné si to ešte premyslieť. Tiež by bolo 
potrebné zo strany OVS, a.s. Dolný Kubín pripraviť kalkuláciu finančných  nákladov na 
kanalizáciu a ČOV , ako aj časový harmonogram prác. 
 
OZ vzalo na vedomie informáciu generálneho riaditeľa OVS, a.s. Dolný Kubín p. Ing. Ďaďu 
a vedúceho HS  p. Ing. Rončáka týkajúcu sa predstavenia investičného zámeru výstavby ČOV 
a kanalizácie v obci Zázrivá všetkými 8 prítomnými poslancami.  
 
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2008: 
 
- Ing. Viktor Majdiš  hlavná kontrolór obce predložil správu k záverečnému účtu obce Zázrivá 
za rok 2008, v ktorej doporučuje schváliť záverečný účet bez výhrad.  OZ vzalo na vedomie 
jeho správu všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
OZ schválilo : 
 
1. Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2008 bez výhrad. Za hlasovali: 7 prítomní poslanci, 
proti nebol nikto a hlasovania sa zdržal 1 poslanec ( Mgr. Jaroslav Láštic ). 
 
2.Prebytok hospodárenia za rok 2008 vo výške 9.354.835,76 Sk ( 310.523,66 Eur ) previesť 
do rezervného fondu. Čiastku 933.906.- Sk ( 31.000.- Eur ) ponechať v rezervnom fonde 
a čiastku  842.092,80 Sk ( 279.523,66 Eur ) previesť do čerpania na kapitálové výdavky. Za 
hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
 
6. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 
 
- p. starosta informoval o odporúčaných opatreniach Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne ohľadom ochrany úrody pred požiarmi pre rok 2009, 
ktoré vzalo na vedomie OZ všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
- Poslanci schválili odmenu starostovi obce za II. štvrťrok 2009 vo výške 17 % základného 
platu. 
 
Ing. Albín Štyrák informoval o žiadostiach, ktré sa budú prejednávať na riadnom OZ: 
- nájomcovia obecných bytov na starom úrade požiadali o zateplenie bytov. Bude potrebné 
preveriť, či je možné aj na tieto byty využiť štátny príspevok na zatepľovanie bytov. 
 
- Oravská regionálny TV Námestovo požiadala o finančný príspevok . Poslanci doporučujú 
zobrať žiadosť na vedomie. 
 
- manželia Andrejkovičovci, Žilina požiadali o odkúpenie neknihovaných pozemkov spolu 
o výmere 211 m , zastavané plochy  v k. ú. Zázrivá, Demkovská pri ich rod. dome, poslanci 
doporučujú odpredať 
 
- obyvatelia časti Ústredia – Pod Skalím požadujú opravu miestnej komunikácie od hájovne 
smerom na Mlynisko 



- obec Zázrivá požiadala Obvodný úrad Žilina o odpredaj pozemku v ich vlastníctve, ktorý sa 
nachádza pod Domom  služieb v Ústredí o výmere 126 m2. Poslali nám návrh kúpnej zmluvy, 
v ktorej uvádzajú cenu pozemku podľa znaleckého odhadu celkom vo výške 1310.- Eur, ale 
navrhujú ju v čiastke celkom: 2000.- Eur. Bude potrebné preveriť tento rozdiel. 
 
7.-8.  Diskusia, interpelácie poslancov: 
 
- Jozef Červeň upozornil, že po plynofikácii Plešivej nebola odfrézovaná časť asfaltovej 
vozovky po ukončení prác uvedená do pôvodného stavu, t. j. nebola doasfaltovaná krajnica 
cesty firmou Bučkuliak. Treba ho písomne vyzvať na jej dokončenie. Tiež vyzvať Správu 
a údržbu ciest v Dolnom Kubíne o vykosenie rigolov , odstránenie vrbín, krovín popri 
štátnych cestách v obci. 
 
9. Schválenie uznesenia: 
- návrh uznesenia zo zasadania mimoriadneho OZ predniesla Jana Pazderová a všetci 8 
prítomní poslanci ho aj schválili. 
 
10. Záver.  
- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie. 

 
 
 

 
Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor 
 
 
                                                                                                  Mgr. Jozef Kazárik 
                   starosta  obce   Zázrivá 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Jozef Červeň                               Anton Drengubiak 

 
 

 


