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

konaného dňa : 29. 09.  2010  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. starostu  privítal 8 prítomných poslancov na pracovnom rokovaní 
a oboznámil ich s programom zasadania, ktorý aj všetci prítomní poslanci schválili.. 
 
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Tibor Bílek a Ambróz 
Otruba.  
 
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Jana Pazderová a Anton Drengubiak a Jozef Červeň.  
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 
- Ing. Ján Žúbor informoval, že je potrebné určiť miesta na umiestňovanie  propagačných 
materiálov týkajúcich sa komunálnych volieb v roku 2010. Na tento účel sa určujú betónové 
skruže pred kultúrnym domom v Zázrivej. 
- p. starosta prečítal list od p. Bobovskej, v ktorom požiadala OZ v Zázrivej o udelenie 
čestného občianstva p. Zdenovi Horeckému za mimoriadny prínos propagácie obce Zázrivá 
a rozvoj kultúry obce Zázrivá pri príležitosti jeho významného životného jubilea. OZ 
schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami. 
- Ing. Albín Štyrák predniesol nasledovné žiadosti: 
1) Žiadosť p. Stanislava Ertela, Stred 87, Zázrivá o prenájom obecného pozemku pod 
výstavbu garáže pri bytovke Stred 87.   Poslanci navrhli, aby p. Ertel jednal aj s ostatnými 
obyvateľmi bytovky č. 87 Stred a spoločne podali žiadosť na odkúpenie obecného pozemku 
pri bytovke pod výstavbu garáží. OZ vzalo žiadosť na vedomie všetkými 8 prítomnými 
poslancami. 
2. Žiadosť p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá o prenájom obecného pozemku. OZ vzalo 
žiadosť na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
3. Žiadosť obyvateľov rodinných domov v Zázrivej, Pod Skalím o opravu cesty. OZ vzalo 
žiadosť na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
4. Žiadosť o výstavbu pouličného verejného osvetlenia p. Jána Boronču, bytom Úzka č. 557, 
Beladice pri neobývanom objekte chaty v Zázrivej Havranej č. 72. OZ vzalo žiadosť na 
vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami, nakoľko obec nemá finančné prostriedky na 
budovanie ďalších pouličných lámp pri neobývaných objektoch. 
5. Žiadosť o prenájom obecných nebytových priestorov v Dome služieb p. Daniele Otrubovej,  
Stred 435, Zázrivá na prevádzkovanie krajčírskych služieb a predaja odevov . Podmienky 
prenájmu budú zmluvne určené v zmysle VZN o prenájme nebytových  priestorov v majetku 
obce Zázrivá. OZ schválilo  žiadosť  všetkými 8 prítomnými poslancami. 
6. Finančný príspevok vo výške 500.- € pre klientov Zariadenie pre seniorov a domov služieb  
pre dospelých Havrania č. 35, Zázrivá a 500.- € pre klientov Domu Charitas Zázrivá, Stred na 
nákup vianočných darčekov. OZ schválilo  žiadosť  všetkými 8 prítomnými poslancami 
 
-  OZ schválilo starostovi obce Zázrivá odmenu vo výške 23 % základného platu za III. 
štvrťrok 2010 . 
 
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a platu starostu v nasledujúcom volebnom období: 
- OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami 



Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
A.  U r č u j e:  
1. Rozsah výkonu funkcie starostu na: v plnom rozsahu. 
2. Určuje plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na 2,20 – násobok priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčísleného na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Plat  sa 
zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
 
6. OZ prejednalo a schválilo : 
- Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce Zázrivá, poslancov obecného zastupiteľstva  
  obce Zázrivá, hlavného kontrolóra obce Zázrivá a členov obecných komisií, ktorí sú  
  poslancami.    Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
- Zásady odmeňovania starostu obce Zázrivá.    Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
- Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Zázrivá.    Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Hl. kontrolór Ing. Viktor Majdiš 
namietal, že rokovací poriadok OZ by sa mal podľa neho schvaľovať ako VZN obce Zázrivá, 
načo reagoval p. starosta, že rokovací poriadok OZ ho schvaľuje. P. Ambróz Otruba 
poznamenal, že predložený rokovací poriadok treba schváliť a nové OZ by si na I. zasadaní   
malo schváliť plán zasadaní OZ a obecnej rady, resp. pracovných stretnutí poslancov. OZ 
schválilo rokovací poriadok OZ v Zázrivej všetkými 8 prítomnými poslancami. 
- Smernicu o vybavovaní sťažností. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
 
OZ vzalo na vedomie: 
- Pracovný poriadok zamestnancov obce Zázrivá.    Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
- Organizačný poriadok obecného úradu v Zázrivej.    Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 
 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá  o hlasovaní obyvateľov obce 
(miestne   referendum) a o podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce. OZ 
vzalo návrh na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
8. -9. Diskusia, interpelácie poslancov: 
-  hl. kontrolór navrhol, aby sa opravila, ponatierala autobusová čakáreň pri bývalej chate, 
načo reagoval zástupca starostu, že ju dá opraviť, ponatierať pracovníkom na aktivačných 
prácach. 
 
10. Schválenie uznesenia: 
- návrh uznesenia predniesla predsedníčka návrhovej komisie a všetci 7 prítomní poslanci ho 
aj schválili. 
 
11. Záver: 
- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 
 
  
Zapisovateľ:  Ing.  Ján  Žúbor                                               Mgr.  Jozef  Kazárik 
                  starosta  obce  Zázrivá 
 
Overovatelia zápisnice:      Tibor  Bílek            
                                            Ambróz   Otruba 


