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

konaného dňa : 13. 12.  2010  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p.  starosta  privítal 9  prítomných poslancov na zasadaní OZ a oboznámil ich 
s programom zasadania, ktorý aj všetci 9 prítomní poslanci odsúhlasili. 
 
2. Určenie zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor. 
    Overovateľov  zápisnice:                      Anton Drengubiak a Ambróz  Otruba. 
  
3. Voľba návrhovej  komisie: predseda: Jana Pazderová. 
                                                člen:         Tibor Bílek 
                                                člen:         Jozef Červeň. 
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: predniesol Ing. Albín Štyrák, zástupca starostu 
obce: 
1. Žiadosť o prenájom obecného bytu žiadateľov: p. Borisa Mokoša, Turček 6 a p. Evy 
Špirkovej, Turček 148 a  p. Márii Gaššovej, Jánošíkova 2/52, Sučany a p. Milanovi Pirohovi, 
bytom Maúšovská 443, Žaškov. Poslanci navrhli, aby sa z dôvodov objektívnosti posúdenia 
obidvoch žiadostí losovaním určilo, komu sa predmetný byt prejme a losovaním boli 
vyžrebovaní p. Mária Gaššová, Jánošíkova 2/52, Sučany a p. Milan Piroh, bytom Maúšovská 
443, Žaškov, ktorým OZ schválilo prenájom bytu. Podmienky prenájmu budú zmluvne určené 
podľa VZN obce Zázrivá o nájmoch bytových priestorov. Žiadateľom sa vyhotoví zmluva 
s prenájmom na jeden kalendárny rok s prednostným právom na predĺženie nájomnej zmluvy.  
Žiadosť o prenájom obecného bytu žiadateľov: p. Borisa Mokoša, Turček 6 a p. Evy 
Špirkovej, Turček 148 OZ vzalo na vedomie. 
2. OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Jozefa Otrubu, Oravská Poruba 285  o odkúpenie pôvodne 
neknihovaných  obecných pozemkov v zmysle predloženého GP č. 36433756-139/2010. Na 
predmetné pozemky bude v jarných mesiacoch v roku 2011 vykonaná terénna obhliadka 
a následne bude žiadosť nanovo posúdená. Za hlasovali 8 poslanci, 1 nebol prítomní v čase 
hlasovania. 
3. OZ vzalo na vedomie ponuku p. Vladimíra Papalu, Petrová 18 o odpredaj jeho pozemkov 
pre obec Zázrivá, parc. č. 142/1 o výmere 26 m2 a 142/2 o výmere 126 m2 v cene 30.- €/m2 
v k. ú. Zázrivá-Stred. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 
4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Zariadenie pre seniorov a Domova 
sociálnych služieb v Novoti. OZ vzalo na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre p. Margitu Žúborovú, Dolina 110. OZ 
vzalo na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
6. Žiadosť o odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku pod výstavbu garáže  p. Pavlovi 
Breierovi, bytom Jurigovo nám. 15, Bratislava, podľa predloženého GP č. 30216621-
110/2010 a to C KN  parc. č. 2091/130 o výmere 32 m2  za cenu 6,64 €/m2 v k. ú. Zázrivá-
Dolina. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa. OZ schválilo 
všetkými 9 prítomnými poslancami. 
7. Žiadosť o odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku pod výstavbu garáže  p. Pavlovi 
Žúborovi, bytom Okružná 2057/11, Dolný Kubín, podľa predloženého GP č. 36433756-
189/2010 a to C KN  parc. č. 1347/8 o výmere 66 m2  za cenu 6,64 €/m2 v k. ú. Zázrivá-Biela. 



Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa. OZ schválilo všetkými 9 
prítomnými poslancami. 
 
8. OZ rozhodlo nevyhovieť žiadosti p. Jána Boronču, bytom Úzka 557, Beladice o prekládku 
verejného osvetlenia a to pri popisnom čísle domu 72 v Zázrivej-Havranej. 
 
9. OZ vzalo na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienok v ZŠ Zázrivá za školský rok 2009-2010. 
 
10. OZ vzalo na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienok v Materskej škole  Zázrivá za školský rok 2009-2010. 
 
11. OZ schválilo  odmenu starostovi obce Zázrivá za 4. štvrťrok 2010 vo výške 19,5 %  
základného platu. 
 
12. OZ schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Zázrivá všetkými 9 
prítomnými poslancami.. 
 
13. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami mimoriadnu odmenu zástupcovi starostu 
za rok 2010 vo výške 260.- €. 
 
5. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2010: 
 
- OZ schválilo: 
 
Úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania rozpočtu Základnej školy, Školskej družiny, 
Školského strediska záujmových činností a Zariadenia školského stravovania k 31. 12. 2010 
a presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 818.-
€. 
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania (Tibor Bílek).  
 
Úpravu rozpočtu obce Zázrivá podľa skutočného čerpania k 31. 12. 2010. V prípade 
schodkového rozpočtu , bude schodok hradený z rezervného fondu na zimnú údržbu. Za 
hlasovali 8 poslanci, 1 bol proti (Mgr. Jaroslav Láštic). 
 
OZ rozhodlo: použiť finančné prostriedky z Doplnku č. 1 k Územnému plánu obce Zázrivá na 
pokrytie nákladov spojených s realizáciou Doplnku č. 1 (cestovné, poštovné, kancelárske 
potreby). 
 
6. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá o  hlasovaní 
obyvateľov obce  (miestne referendum) a o podmienkach organizovania zhromaždenia 
obyvateľov obce. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zázrivá. 
OZ schválilo . Za hlasovali 8 poslanci, 1 bol neprítomný ( Anton Drengubiak). 
 
8-9. Diskusia, interpelácie poslancov: 
 



- p. Jozef Červeň poukázal na veľmi slabé odhŕňanie snehu hlavne na štátnych cestách, ktoré 
vykonáva Správa a údržba ciest Dolný Kubín,  tiež pri SAD zastávkach , hlavne Malá 
Petrová, križovatka na Rázcestí na Terchovú, pri býv. chate. Upozorniť aj našich odhŕňačov 
snehu na vyčistenie priestorov pred SAD čakárňami, tiež dať očistiť od snehu chodník pred 
ZŠ.  
 
10. Schválenie uznesenia: 
 
- návrh uznesenia predniesla p. Jana Pazderová. Uznesenie všetci 9 prítomní poslanci 
schválili. 
 
11. Záver: 
 
- p. starosta Mgr. Jozef Kazárik poďakoval všetkým prítomným za účasť, za korektný priebeh 
zasadania a ukončil zasadanie OZ. 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ambróz Otruba                        Anton Drengubiak 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                                                                                  Mgr. Jozef Kazárik 
                   starosta  obce   Zázrivá 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


