
Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , 
konaného dňa : 27. 12.  2010  v kultúrnom dome v Zázrivej od 13. 00 hod. 

....................................................................................................................................................... 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
 
1. Otvorenie: doterajší p. starosta Mgr. Jozef Kazárik   privítal všetkých 9  prítomných 
poslancov, ako aj   ostatných prítomných  na   ustanovujúcom zasadaní obecného 
zastupiteľstva. 
  
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov  zápisnice: Anton Drengubiak a Tibor 
Bílek. 
 
3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení    novozvolenému    starostovi   obce   a      poslancom    novozvoleného     
obecného  zastupiteľstva: 
- predseda miestnej volebnej komisie p. Marta Karcolová oznámila výsledky volieb do 
orgánov samosprávy obce a odovzdala osvedčení o zvolení    novozvolenému    starostovi   
obce p. Bc. Matúšovi Mníchovi.   
 
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  
ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
- novozvolený starosta obce p. Bc. Matúš Mních prečítal predpísaný sľub starostu obce, 
podpísal ho, doterajší starosta p. Mgr. Jozef Kazárik odovzdal novozvolenému starostovi 
insígnie obce  a odovzdal mu tiež  vedenie ustanovujúceho zasadania obecného 
zastupiteľstva. 
 
5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

- p. starosta Bc. Matúš Mních prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý 
následne všetci 9 poslanci podpísali a  poslancom  novozvoleného obecného  
zastupiteľstva predseda miestnej volebnej komisie  p. Marta Karcolová,  odovzdala 
osvedčenia o zvolení poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými sú – Bílek Tibor, Červeň 
Jozef, Drengubiak Anton, Bc. Jurík  Jozef, Ing. Macek Miroslav, Otruba Ambróz, Otruba 
Pavol, Štyrák Peter a Žúbor   Stanislav. 

 
6.   Vystúpenie novozvoleného starostu: 
- p. starosta Bc. Matúš Mních predniesol príhovor, v ktorom okrem iného poprosil prítomných 
poslancov, ale aj občanov o spoluprácu pri vedení obce. Tiež poďakoval doterajšiemu 
starostovi obce p. Mgr. Jozefovi Kazárikovi a poslancom doterajšieho obecného 
zastupiteľstva za ich prácu .  
 
7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
- p. starosta Bc. Matúš Mních poveril ďalším vedením zasadania OZ Ing. Jána Žúbora, 
prednostu OcÚ, ktorý prečítal ďalšie body programu zasadania a všetci 9 prítomní 
novozvolení  poslanci ho aj schválili.  



8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia  obecného zastupiteľstva: 
 - návrh predniesol Ing. Ján Žúbor, t.j. aby týmto povereným poslancom bol p. Anton 
Drengubiak, čo aj  všetci 9 prítomní novozvolení  poslanci schválili.  
 

 
 

9.   Voľba  návrhovej komisie a  inventarizačnej komisie: 
 
       - návrhy predniesol Ing. Ján Žúbor a to: 
 
   Návrhová komisia v zložení:  predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Stanislav Žúbor a Peter 
Štyrák. Za uvedený návrh hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 
 
    Inventarizačná komisia v zložení: predseda – Ing. Ján Žúbor, prednosta OcÚ,  člen: Ing.  
Viktor Majdiš, hlavný kontrolór obce, Jozef Červeň, Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor – 
poslanci OZ. Za uvedený návrh hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 
 
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
 
      - návrh predniesol Ing. Ján Žúbor a to obecnú radu v zložení:  Bc. Jozef Jurík,  Jozef 
Červeň, Anton Drengubiak, Tibor Bílek a Ing. Miroslav Macek. Za uvedený návrh hlasovali 
všetci 9 prítomní poslanci. 
 
11. Určenie platu starostu obce: 
 
       - návrh predniesol Ing. Ján Žúbor a to:  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 
voľbami mesačný plat starostu obce sa určuje vo výške: 2,2 násobku priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca  v národnom hospodárstve vyčíslenom na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Tiež navrhol, aby sa odmena (prémie) starostovi 
obce schvaľovali štvrťročne, ako to bolo aj doposiaľ.  Za uvedený návrh hlasovali všetci 9 
prítomní poslanci. 
 
12. Diskusia: 
 
       - vystúpil novozvolený starosta p. Bc. Matúš Mních, ktorý ešte raz poďakoval prítomným 
za dôveru a podporu. 
 
       - ďalej vystúpil aj doterajší starosta obce p. Mgr. Jozef Kazárik, ktorý poďakoval za 
dobrú spoluprácu bývalým poslancom OZ, pracovníkom obecného úradu a ostatným 
pracovníkom obce a novozvolenému starostovi p. Bc. Matúšovi Mníchovi poprial veľa 
zdravia, trpezlivosti pri jeho neľahkej práci starostu obce. Nakoniec poprial všetko najlepšie 
v novom roku 2011 všetkým prítomným. 
 
- p. Ján Otruba vystúpil s otázkou, ktorí poslanci budú zastupovať jednotlivé osady obce, načo  
mu p. starosta odpovedal, že určenie obvodov bude predmetom prvého pracovného zasadania 
OZ, ktoré bude následne zverejnené na úradnej tabuli obce, vyhlásené v miestnom rozhlase 
ako aj zverejnené na internete. 



 
- tiež sa informoval, či sa budú zvyšovať poplatky za komunálny odpad v roku 2011, načo mu 
p. starosta odpovedal, že poplatky za komunálny odpad boli zvýšené Všeobecným záväzným 
nariadením obce Zázrivá, ktoré je tiež zverejnené na úradnej tabuli obce ako aj na internete. 
 
 
13. Uznesenie : 
 
- návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 9 
prítomní poslanci ho aj schválili. 
 
14. Záver: 
 
- p. starosta Bc. Matúš Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto 
ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva a do nového roku 2011 poprial všetkým 
hlavne veľa  zdravia, pohody a spokojnosti. 

 
 
 

Zapisovateľ:   Ing. Ján  Žúbor 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Anton  Drengubiak                                  Tibor  Bílek      

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Matúš  Mních 
starosta  obce  Zázrivá 

 


