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

konaného dňa : 17. 7.  2009  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. starosta privítal 7  prítomných poslancov na pracovnom rokovaní a oboznámil 
ich s programom zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 
 
1. Voľba návrhovej komisie: predseda: Jana Pazderová. 
                                                      člen:  Tibor Bílek 
                                                      člen:  Anton Drengubiak   
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor. 
 
3. Určenie overovateľov  zápisnice: Ing. Stanislav Jellúš a Stanislav Žúbor. 
                                                   
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 
- Ing. Albín Štyrák predniesol nasledovné žiadosti: 
1. Opravu cesty Pod Skalím, na základe žiadosti obyvateľov bývajúcich v tejto časti obce, 
bola vykonaná zabetónovaním jám v ceste. OZ berie na vedomie. 
2. Žiadosť firmy Oravia, s.r.o. Miestneho priemyslu 1028, Námestovo na podporu Oravskej 
regionálnej TV – OZ vzalo žiadosť na vedomie. 
3. Žiadosť nájomcov obecných bytov , Stred č. 198, Zázrivá o zateplenie nájomných 
obecných bytov – byty boli skolaudované v roku 2007, teda nie je splnená podmienka na 
získanie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania / byty, domy 
skolaudované pred rokom 1989 /. OZ vzalo žiadosť na vedomie. 
4. Žiadosť p. Antónie Mäsiarovej, bytom J. Fraňa 4030/11, Martin o opravu príjazdovej cesty 
na Grúňoch - OZ vzalo žiadosť na vedomie.  
5.  Žiadosť p. Jána Zaťku a manž. Zuzany Zaťkovej, bytom Zázrivá, Demkovská č. 10 
o odkúpenie neknihovaných obecných pozemkoch pri ich rodinnom dome. OZ vzalo žiadosť 
na vedomie a doporučuje žiadateľom prejednať žiadosť najskôr s Urbárom, poz. spol. 
Zázrivá, nakoľko časť pozemkov uvedených v žiadosti  je vo vlastníctve  podielnikov Urbáru, 
poz. spol. Zázrivá.   
6. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Demkovská žiadateľom 
Rastislavovi Andrejkovičovi a manž. , bytom Stavbárska 2313/5, Žilina podľa GP č. 
30216621-085/2009 – parc. č. KN 1627/2 – zastavaná plocha o výmere 3 m2 a parc. č. KN 
1627/12 – zastavaná plocha o výmere 208 m2 . Hlavný kontrolór navrhol cenu za odpredávané 
pozemky na : 6,63 Eur/m2 / 200.- Sk/m2/, čo aj 6 prítomní poslanci schválili, 1 poslanec bol 
proti.    
2. Prevod vlastníctva – pozemku parcela registra E  č. 151, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 126 m2 v celosti medzi predávajúcim Slovenská republika – Obvodný úrad Žilina, 
ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina a kupujúcim – Obec Zázrivá, zast. starostom Mgr. Jozefom 
Kazárikom za dohodnutú kúpnu cenu celkom: 2.000.- Eur, slovom dvetisíc Eur. OZ schválilo 
všetkými 7 prítomnými poslancami. 
3. Úpravu rozpočtu Základnej školy – Školského strediska záujmových činností z dôvodu 
inštalácie kamerového systému v priestoroch školy vo výške: 2.059,12 Eur a to presunom 
finančných prostriedkov z kapitoly rozpočtu výpočtová technika do kapituly telekomunikačná 
technika. OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami. 



1. OZ rozhodlo neprenajať obecný pozemok v k. ú. Zázrivá, Stred parc. č. 21402/6 a parc. č. 
21403/2 o výmere spolu 190 m2 žiadateľovi p. Pavlovi Barienčíkovi , Stred č. 377, Zázrivá. 
Za hlasovali 6 poslanci, 1 sa hlasovania zdržal, nikto nebol proti. 
2. OZ rozhodlo prenajať obecný pozemok v k. ú. Zázrivá, Stred parc. č. 21402/6 a parc. č. 
21403/2 o výmere spolu 190 m2 žiadateľke  p. Milote Papalovej,  Stred č. 342, Zázrivá, 
pričom výška nájmu bude určená v zmysle VZN o prenájmoch obecných pozemkov a 
podmienky nájmu budú určené v nájomnej zmluve. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 
- p. starosta informoval o ústnej žiadosti p. farára o príspevok z rozpočtu obce na letný tábor 
2009, poslanci navrhli, aby sa akcia uskutočnila ako spoločná akcia obce a farského úradu, 
pričom obec prispeje čiastkou do : 1.327 Eur  ( 40.000.- Sk ) a to na nákup potrebných 
potravín, vecí . 
 
5 .-6.  Diskusia a interpelácie poslancov: 
- Ing. Viktor Majdiš, hl. kontrolór obce sa informoval, koľko bude stáť obec rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. P. starosta odpovedal, že s udeleného grantu obec prispeje čiastkou 5 % 
plus DPH, teda celkom čiastkou cca 29.875.- Eur ( cca 900.000.- Sk ), 
- p. starosta informoval, že dodávateľ stavby zateplenie základnej školy si prevzal stavenisko 
a začal so stavebnými prácami ( výmena okien, zateplenie...), 
- Stanislav Žúbor sa informoval, ako  to vyzerá s vybudovaním ihriska s umelou trávou, p. 
starosta odpovedal, že je prísľub získať finančné prostriedky zo štátu koncom tretieho 
štvrťroku 2009, 
- p. starosta tiež informoval, že sa vykonáva rekonštrukcia miestneho rozhlasu , Dom služieb 
by sa mal v auguste kolaudovať / prvé dve etapy /, potom by sa mala dokončiť tretia etapa / 
dokončenie strechy nad zvyšnou časťou, zateplenie, výmena okien a dverí, zriadenie 
schodiska do novovytvoreného podkrovia v tejto časti /. Mala by sa aj otvoriť obecná galéria 
v Dome služieb k „ Maliarskemu plenéru 2009„  
 - p. Ing. Albín Štyrák informoval, že bude potreb. . né urobiť v zmysle schváleného 
uznesenia opravu cesty poza IBV smerom k domu rodiny  Mahútovcov , zriadenie rigola 
pozdĺž cesty, jej úprava, vyštrkovanie a zhutnenie, 
- tiež informoval, že pozemok pod telocvičňou a okolo telocvične je nevysporiadaný, bude 
potrebné začať s jeho vysporiadaním. 
 
7. Schválenie uznesenia:  
- návrh predniesla p. Jana Pazderová a všetci 7 prítomní poslanci ho schválili. 
 
8. Záver: 
- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Stanislav Jellúš                         Stanislav Žúbor 


