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

konaného dňa : 4. 02.  2011  na Obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. starosta Bc. Matúš Mních privítal 8 poslancov, p. Mgr. Pavla Ľorka, 
prednostu Obvodného úradu v Dolnom Kubíne, p. Jána Raclavského a ostatných prítomných 
občanov na prvom pracovnom zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá. 
 
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov  zápisnice:  
 
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Ambróz Otruba a Peter Štyrák. 
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 
 
- predniesol prednosta úradu Ing. Ján Žúbor: 
1. Žiadosť p. Jozefa Otrubu, bytom Oravská Poruba 285, o odkúpenie neknihovaných 
pozemkov v Bielej pri rodičovskom rod. dome v zmysle predloženého geom. plánu. Poslanci 
rozhodli, že bude potrebné v jarných mesiacoch v teréne zistiť skutkový stav a potom 
rozhodnúť o žiadosti.  OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
2. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Dolný Kubín  o finančný 
príspevok na zabezpečenie sociálno-rehabilitačného programu a na vlastnú činnosť 
organizácie v roku 2011. OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
3. Žiadosť  Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb pre dospelých, ul. A. Hlinku 
234/8, Terchová, pracovisko Havrania 35, Zázrivá  o poskytnutie finančného príspevku na 
zakúpenie darčekov pre klientov domova dôchodcov pri príležitosti Mikuláša a Vianočných 
sviatkov. OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. P. Pavol Láštic, ako 
občan  navrhol, aby sa vypracovalo VZN obce o pomoci starým , prípadne ZŤP občanom. P. 
starosta reagoval, že sa nad tým uvažuje,  napr. dovoz dreva obecným traktorom, pomoc 
občanom cez pracovníkov na aktivačnej činnosti a pod., treba to však seriózne pripraviť . 
- p. Viktória Žúborová ústne požiadala o finančný príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov 
v Zázrivej, ktorej je predsedníčkou.  V rozpočte na rok 2011 sa uvažuje  aj o takejto pomoci 
občanom a organizáciám v obci Zázrivá. 
4. Žiadosť   Lenky    Mäsiarovej, študentky V. M  triedy, Pelhřimovská 1186/10, Dolný 
Kubín  o sponzorský dar z príležitosti konania praktickej časti maturitnej skúšky. OZ vzalo na 
vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
5. Informáciu prednostu úradu ohľadom akcií obce v Dexii  banke Slovensko, a.s. a možnosti 
ich odpredaja investičnej skupine Penta. OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými 
poslancami. 
6.  Informáciu prednostu úradu o žiadostiach na miesto učiteľky v Materskej škole v Zázrivej. 
OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami. 
7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá vo výške 4.754€.- pre TJ Fatran Zázrivá na 
činnosť futbalových družstiev žiakov, dorastencov a mužov na rok 2011. OZ schválilo 
všetkými 8 prítomnými poslancami. 
8. Zotrvanie obce v ZMOS-e a úhradu členského príspevku vo výške 388,36 € za rok 2011. 
OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami. 



9. P. starosta informoval o žiadosti členov zázrivskej hudobnej skupiny „Pohroma“ o 
poskytnutie obecných priestorov pre hudobnú skupinu „Pohroma“ zo Zázrivej v Materskej 
škole v Zázrivej. Stanoví sa im taký režim, aby nebol narušený výchovno-vzdelávací proces 
materskej školy. Určia sa hodiny na prenájom priestorov, zodpovedné osoby . OZ schválilo 
všetkými 8 prítomnými poslancami. 
10. P. starosta tiež informoval o žiadosti záujemcov o cvičenie a posilňovanie o poskytnutie 
obecných priestorov na zriadenie posilňovne  v Materskej škole v Zázrivej. Určia sa hodiny 
na prenájom priestorov, aby sa nenarúšal režim materskej školy, zodpovedné osoby . OZ 
schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
5. Voľba členov do Rady ZŠ a Rady MŠ: 
 
 - OZ zvolilo všetkými 8 prítomnými poslancami do:  Rady ZŠ Zázrivá:  Bc. Jozefa  Juríka, 
Stanislava Žúbora a Ambróza Otrubu a do Rady MŠ Zázrivá: Ing. Miroslava Maceka. 
 
- OZ zvolilo nasledovné komisie v zložení:  
 
    - kultúry, školstva, športu a cirkví:  Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Stanislav Žúbor,  

  Pavol Otruba  a Stanislav Otruba 
    - stavebná: Ing. Ján Žúbor, Tibor Bílek, Ambróz Otruba a Peter Štyrák 

- verejného poriadku a sociálna: Anton Drengubiak, Pavol Otruba, Jozef Červeň a Ing.  
  Miroslav   Macek. 

 
- OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami obvody poslancov nasledovne: 

-     Havrania, Kozínska, Končitá  a Stred od Výšného konca po kostol: Tibor Bílek, Anton  
      Drengubiak a Peter Štyrák 
- Biela, Petrová, Demkovská, Plešivá a Stred po Hájenku: Jozef Červeň, Ambróz Otruba 

a Pavol  Otruba 
- Dolina, Ráztoky, Grúne a Stred od Hájenky  po kostol: Ing. Miroslav Macek, Bc. Jozef 

Jurík  a Stanislav Žúbor. 
 
-  OZ schválilo  Štatút obecnej knižnice v Zázrivej všetkými 8 prítomnými poslancami. 
 
- OZ schválilo poskytovanie stravných lístkov starostovi obce všetkými 8 prítomnými 
poslancami. 
 
6. Návrh a schválenie výšky poplatku za poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce: 
 
- OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami výšku poplatku od klientov, ktorým je 
poskytovaná opatrovateľská služba  obcou Zázrivá   na 1.- € za hodinu opatrovateľskej 
služby. 
 
7. Určenie sobášiaceho: 
 
-  OZ určilo za  sobášiaceho poslanca  Antona Drengubiaka. 
 
8. Rozpočet obce Zázrivá na rok 2011: 
 
- poslanci dostali návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky  2011-2013, ktorý bol tiež zverejnený 
na vývesnej tabuli obce . P. starosta povedal, že bude po schválení považovať rozpočet obce 



za „zákon“, ktorý sa bude snažiť plniť, dodržiavať schválené výdavky. Iba v nevyhnutnom 
prípade bude požadovať zmenu rozpočtu a to rozpočtovým opatrením, ktoré budú schvaľovať 
poslanci v OZ.  
- p. Pavol Láštic mal pripomienku, že návrh rozpočtu obce nebol zverejnený aj na internete, p. 
starosta reagoval, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na zverejnenie na 
internete sa pozabudlo, ale sľúbil, že schválený rozpočet bude už na internete zverejnenýa 
v budúcnosti budú aj návrhy rozpočtov zverejňované aj na internete. 
- hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Majdiš predniesol  svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na 
roky 2011-2013, v ktorom v závere doporučuje Obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie na 
rok 2011  a rozpočet na roky 2012-2013 zobrať na vedomie bez výhrad. 
- OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet obce 
na roky 2012-2013 OZ vzalo na vedomie. 
 
9. Ročnú správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá Ing. Viktora Majdiša 
za rok 2011: 
 
   - OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami 
 
- Plán kontrol hlavného kontrolóra  obce Zázrivá Ing. Viktora Majdiša na rok 2011: 
   
   - OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami 
 
10. Interpelácie poslancov: 
 
- p. Anton Drengubiak navrhol, aby sa opravila cesta po pokládke plynovodu do Pasiek, keď 
sa budú asfaltovať cesty  po budovaní kanalizácie a kanalizačných prípojok, 
- p. Jozef Červeň navrhol na základe požiadaviek občanov, hlavne starších, aby sa do čakární 
SAD osadili lavičky, 
- p. Tibor Bílek navrhol, aby sa v miestnom rozhlase vyzvali vlastníci  stromov, ktorých 
konáre zasahujú do vozovky, ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, aby si ich títo Ľudia 
sami opílili. 
 
11. Diskusia: 
 
- p. Mičo, ktorý vlastní rekreačné objekty v Bielej navrhol, aby sa ihrisko opravilo, 
udržiavalo, náklady a prácu zabezpečí on, ihrisko zostane v majetku obce, obec zabezpečí 
jeho osvetlenie. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami opravu ihriska v Bielej 
podľa návrhu p. Miča, 
- p. Ján Otruba požiadal o opravu miestnej komunikácie od hájenky po odbočku na Plešivú, p. 
starosta reagoval, že po zime sa vykoná obhliadka obecných ciest a budú sa postupne podľa 
finančných možností obce opravovať, 
- tiež požiadal, aby sa v miestnom rozhlase informovalo o sôkr. Autobusovej linke Liesek – 
Žilina, so zastávkou na križovatke na Terchovú,  
- p. Pavol Láštic sa informoval, kedy sa odprace búda poniže obecného úradu, načo mu p,. 
starosta odpovedal, že ide o súkromný majetok dcéry po Zuzane Fedorovej, ktorá však nemá 
vysporiadaný pozemok pod stavbou. P. Stanislav Otruba navrhol, aby sa popri búde spravil 
nový drevený plot.  
- p. Jozef Matúš navrhol, aby sa pouvažovalo na doplnení verejného osvetlenia – 2 lampy pri 
základnej škole. Lampy, ktoré zbytočne svietia napr. v Doline u Jankých, v Sihle pri chodníku 



z konečnej autobusovej zastávky a pod. aj na niektorých konečných navrhol zrušiť, aby sa 
spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie v obci nezvyšovala.  
- p. Stanislav Otruba navrhol, aby sa našlo v Bielej vhodnejšie miesto na veľkoobjemový 
kontajner, napr. poniže čakárne SAD. 
 
12. Uznesenie : 
 
- návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík, ktorý aj všetci 8 
prítomní poslanci schválili. 
 
13. Záver: 
 
- p. starosta Bc. Matúš Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie 
OZ. 
 
 
 

 
 
                                                                                    Bc.  Matúš  Mních  
                                                                                 starosta  obce  Zázrivá 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Miroslav Macek                   Stanislav Žúbor         
 


