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

konaného dňa : 29. 06.  2011  na Obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. starosta Bc. Matúš Mních privítal 9 poslancov a ostatných prítomných  na 
zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá. 
 
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov  zápisnice: Tibor Bílek a Jozef 
Červeň. 
 
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Stanislav Žúbor a Ambróz 
Otruba. 
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor: 
- Viktor Mahút, Turčianske Kľačany požiadal o odkúpenie obecných pôvodne neknihovaných 
pozemkov pri rodičovskom dome v Doline č. 39 , zapísaných ešte ako E KN parc. č. 21300/14 na 
LV č. 4712 Obec Zázrivá v celosti, ale v zmysle GP č. 30216621-112/2009, zo dňa 19. 08. 
2009, úradne overeného dňa 11. 09. 2009 zobrazené ako C KN parc. č.: 
1922/15 – záhrada  o výmere 225 m2 , 1922/14 – záhrada  o výmere 10 m2 , 1925/13 – zast. 
plochy  o výmere 347 m2 , 1925/4 – zast. plochy  o výmere 30 m2 , 1925/3 – zast. plochy  o 
výmere 91 m2 , 1926/4 – orná pôda   o výmere 182 m2 , 1926/3 – orná pôda o výmere 43 m2 , 
1926/7 – orná pôda o výmere 5 m2 , 1925/8 – zast. plochy o výmere 8 m2 , 1925/7 – zast. 
plochy o výmere 6 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodičovskom rodinnom dome s. 
č. 39. Tieto pozemky odkúpil a vyplatil obci Zázrivá KZ  zo dňa 19. 07. 2006, registrovanej 
na Správe katastra v Dolnom Kubíne pod č. 1099/09-02, uhradené obci Zázrivá dňa 27. 7. 
2006 vo výške 50.700.- Sk, ale táto zmluva nebola zapísaná , nakoľko v zmysle pôvodného 
GP č. 30216621-011/2001, zo dňa 23. 1. 2001, boli odpredávané pozemky ako diely nie 
samostatných parciel, preto ich z uvedeného dôvodu Katastrálny úrad nezapísal. V zmysle 
nového GP bude odpredávaná výmera pozemkov menšia, ako bola pôvodne odpredaná. OZ 
uvedenú žiadosť schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami a to za pôvodné ceny. 
 
- SYRKUP, s.r.o., Biely Potok 758, Terchová, zast. Boženou Záňovou žiada o odkúpenie 
obecného pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred pri prevádzkovej budove ( pri pošte ) a to C KN 
parc. č. 579 – zast. pl. o výmere 226 m2, ale iba diel č. 2 o výmere 14 m2 , diel č. 3 o výmere 
12 m2   a diel č. 4 o výmere 8 m2  z dôvodu vysporiadania pozemkov pri prevádzkovej 
budove.  OZ vzalo uvedenú žiadosť na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami, nakoľko 
žiadateľka nepreukázala vlastníctvo k prevádzkovej budove. 
 
- Terézia Fedorová, bytom Grúne 10, 027 05 Zázrivá, žiada o súhlas k odkúpeniu pozemku C 
KN parc. č. 2562 – zast. plocha o výmere 17 m2 , ale iba diel č. 47 o výmere 15 m2 v k. ú. 
Zázrivá, Grúne od Slovenského pozemkového fondu z dôvodu vysporiadania si pozemku pod 
hospodárskou stavbou.  OZ schválilo dať žiadateľke požadovaný súhlas všetkými 9 
prítomnými poslancami. 
 
- Elena Karcolová, Havrania 15 žiada o odkúpenie pôvodne neknihovaných pozemkov parc. 
č. 2958/5 o výmere 65 m2 a parc. č. 2958/4 o výmere 17 m2 , vytvorených z pôvodnej parc. č. 
20967/28 vodné plochy v majetku obce Zázrivá z dôvodu vybudovania spevnenie brehu , aby 



nedochádzalo k podmývaniu brehu pri jej pozemkoch, tiež vybudovaním spevnenia brehu 
a oplotenia pozemku pri potoku sa zabráni prípadnému pádu detí do potoka. OZ vzalo 
uvedenú žiadosť na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
- Žiadosť p. Petra Šuvadu, bytom Dolina 179, Zázrivá o namontovanie lampy verejného 
osvetlenia  v blízkosti jeho rodinného domu na el. stĺp. OZ vzalo uvedenú žiadosť na vedomie 
všetkými 9 prítomnými poslancami, nakoľko v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia 
z fondov máme povinnosť päť rokov šetriť na spotrebe el. energie, spotreba je pravidelne 
monitorovaná. Poslanci navrhli vykonať vo večerných hodinách obhliadku existujúcich 
svetelných bodov a v prípade, že by sa niekde osvetlenie zrušilo, bolo by možné potom 
uvedenej žiadosti vyhovieť. 
 
5. Prerokovanie a schválenie VZN obce Zázrivá o chove a držaní psov: 
- na minulom zasadaní OZ bol prerokovaný návrh tohto VZN, bol zverejnený na úradnej 
tabuli obce, neboli k nemu žiadne pripomienky, ako informoval prednosta úradu. Uvedené 
VZN poslanci schválili všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
- OZ rozhodlo vyhovieť protestu prokurátora JUDr. Tomáša Balogha, Okresná prokuratúra v 
Dolnom Kubíne,  v plnom rozsahu voči Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 
3/2003 o chove a držaní psov na území obce Zázrivá.  
 
6.   Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2010: 
- prečítal prednosta úradu ako aj Správu o preverení súladu hospodárenia Obce Zázrivá so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov, ktoré vykonala audítorka p. Ing. Mária Kurcinová. Obidve správy  OZ vzalo na  
vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
 7.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový 
rok 2010: predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Majdiš, ktorý v závere doporučil OZ 
schváliť záverečný účez pbce za rok 2010 bez výhrad a OZ  vzalo uvedené stanovisko  na 
vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
 8.   Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2010: OZ ho schválilo 
všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
 9.   Prerokovania a schválenie platu starostu obce: - dôvodovú správu predniesol prednosta 
úradu. Plat starostu je násobok priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov obce, čo 
predstavuje sumu: 769 x 1,98 , čo je 1523.-€. Poslanci schválili navýšenie uvedeného 
základného platu o 30 %, čo predstavuje sumu: 457.-€, teda výsledný plat od 1. 6. 2011 je: 
1980.-€. Starostovi už nebude možné poskytovať odmeny. Raz ročne je povinnosť OZ 
prerokovať plat starostu. Uvedený plat OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
-  poslanci schválili odmenu starostovi obce za obdobie apríl a máj 2011 vo výške 19 % 
základného platu. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 
 
10. – 11.  Interpelácie poslancov, diskusia.: 
-   Pripomienky Školskej rady ohľadom opravy kanalizácie v jedálni, oprave pergol a potreby 
vymaľovania učební v Základnej škole v Zázrivej predniesol člen školskej rady p. Ambróz 
Otruba, OZ ich vzalo na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
  



- Informácia starostu obce o spoluúčasti obce a p. Romana Bruteniča na rekonštrukcii cesty 
v Ráztokách  od konečnej SAD po úplzeň , p. Brutenič by mal prispieť na uvedený úsek 
asfaltovej cesty cca dvoma tretinami, t.j. čiastkou 12 tisíc eur a cca jednu tretinu doplatí obec. 
OZ vzalo na vedomie všetkými 9 prítomnými poslancami. 
- tiež informoval o potrebe opravy cesty na Demkvskej smerom ku chalupe p. Fetisova, 
jednalo ba sa cca o 2 fúry asfaltu 
 
- p. Stanislav Žúbor reagoval, že údajne v Novoti použili nový spôsob opravy ciest a to 
rozdrvení vrstvy štrkovej casty a pridaním spojovacích prímesí sa cesta zrekonštruuje, bude 
potrebné zistiť danú firmu a zistiť cenové podmienky. 
 
- p. Jozef Červeň informoval, že je potrebné v križovatkách miestnych ciest s cestami II. a III. 
triedy na území obce zmapovať a doplniť dopravné značky „ Stoj daj prednosť v jazde“, aby 
sa predišlo prípadným problémom pri dopravných nehodách. OZ uložilo prednostovi úradu 
zmapovať potrebu týchto značiek. Za hlasovali všetci p prítomní poslanci. 
 
-  poslanci informovali, že po zasadaní obecnej rady vykonali obhliadku možného 
umiestnenie tribúny na kultúrne a spoločenské podujatia a navrhli miesto pri materskej škole, 
tribúnu orientovať smerom do svahu, kde by boli miesta pre divákov, hluk by sa nešíril 
smerom do centra, smerom ku kostolu. P. starosta s týmto návrhom nesúhlasil, nakoľko podľa 
neho by sa mala tribúna umiestniť za kultúrny dom, ako bola aj na poslednej akcii vo varení 
a jedení bryndzových halušiek, ľudia sú zvyknutý na toto miesto, sedia pri stánkoch 
s občerstvením pri cukrárni a kult. dome a zároveň môžu sledovať program na tribúne. 
Navrhol, aby sa teraz ešte definitívne o umiestnení tribúny nerozhodlo, ale na zázrivské dni sa 
urobí provizórna tribúna na poslancami navrhovanom mieste a ukáže sa , či jej umiestnenie 
bolo pre ľudí výhodné. Bude potrebné vykonať čiastočné úpravy teréne, spevniť plochu pred 
tribúnou, pokosiť svah , prípadne zhotoviť provizórne lavice na sedenie vo svahu,  na rovnej 
časti umiestniť prenosné lavice. Na zasadaní OZ v auguste sa potom definitívne rozhodne 
o mieste pre trvalú tribúnu. 
 
- p. starosta informoval o potrebe rekonštrukcie cesty v Ústredí od Timanovcov , popred 
obecný úrad až po koniec ostrovčeka ( vybratie dlažobných kociek, čiastočné zúženie 
jazdných pruhov, zúženie a skrátenie stredného deliacewho ostrovčeka, položenie asfaltového 
koberca, vybudovanie chodníkov ). Za asfaltový koberec hlasovali poslanci: Tibor Bílek, 
Jozef Červeň, Anton Drengubiak a Ambróz Otruba, ktorí argumentovali, že asfaltová cesta je 
lepšie udžiavateľná, menej prašná a menej hlučná, proti asfaltovému kobercu (za 
rekonštrukciu čadičovej dlažby ) hlasovali poslanci: Stanislav Žúbor, Bc. Jozef Jurík, Ing. 
Miroslav Macek a Pavol Otruba, ktorí považujú dlažbu z kociek za krajšiu, trvácnejšiu, je 
určitou dominantou našej obce, na vodičov pôsobí, aby spomalili. Bude sa robiť asfaltová 
cesta, dodávateľa vyberie z predložených cenových ponúk stavebná komisia do 15. 7. 2011, 
čo jej OZ uložilo a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 
 
- p. Ján Štyrák informoval, že 14. 9. 2011 sa v našej obci uskutočnia súťaže požiarnych 
družstiev  „Plameň „ z celej Oravy, cca 28 – 30 družstiev, čo bude okolo 300 požiarnikov plus 
cca 25 rozhodcov plus domáci organizátori , na to potrebujú finančnú pomoc od obce a to vo 
výške cca 1000.- € (zakúpenie 6 pohárov, 60 medailí, raňajky pre rozhodcov, obed pre 
účastníkov požiarnych družstiev, rozhodcov, organizátorov, občerstvenie), časť finančných 
prostriedkov bude obci vrátená od  Okresnej územnej správy Dolný Kubín ( cca 500.-  €). P. 
starosta navrhol schváliť navýšenie rozpočtu obce v kapitole požiarna ochrana o 1000.- € pre 



účely organizovania celooravskej súťaže „Plameň“, čo aj poslanci OZ chválili všetkými 9 
prítomnými poslancami. 
 
- Stanislav Žúbor informoval o veľmi zlom stave ciest po budovaní kanalizácie 
a kanalizačných prípojok na ceste na IBV a na starej Plešivskej ceste, p. starosta informoval, 
že jednal a bude jednať s OVS, a.s. Dolný Kubín, aby sa tieto cesty dali do poriadku za 
spoluúčasti obce a OVS, a.s. Dolný Kubín 
 
- p. starosta informoval, že po vykonaní štátneho auditu na vykonané práce na rekonštrukcii 
budov ZŠ obec bola povinná vrátiť časť finančných prostriedkov vo výške 1287.-€, nakoľko 
kontrola zistila, že neboli osadené parapety podľa projektu.  
 
- tiež informoval , že vybavil ťažbu štrkov v riečišti toku Zázrivka, časť štrkov sa vozí na 
skládku poniže skládky bývalého ASOKS-u, ktoré budú slúžiť pre potreby obce a občanov za 
určitú úhradu.  
 
- p. Bc. Jozef Jurík upozornil, že šoféri voziaci tieto štrky znečisťujú cesty, nečistia ich, 
a hrozí poškodenie iných vozidiel, žiada, aby starosta na tieto skutočnosti upozornil p. 
Jaroslava Matúša ( býv. ASOKS) 
 
- p. Anton Drengubika navrhol, aby obec reklamovala schody do kult. domu, ktoré sa začínajú 
rozpadávať, čo aj p. starosta bude reklamovať 
 
-  p. starosta tiež informoval o potrebe rekonštrukcie cesty od križovatky na Plešivú po 
hájenku, ktorá je naša, ako aj cestu od betónového mosta smerom k družstevnej bytovke 
a k apartmánovému domu, ktorá bpla z časti rozkopaná aj v dôsledku prípojok apartmánového 
domu a z časti pri budovaní kanalizácie. 
 
12.  Schválenie uznesenia: 
- návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo 
všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 
13.  Záver: 
- p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 
 
 
 

 
 

Zapísal: Ing. Ján Žúbor, prednosta  OcÚ 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Matúš  Mních  
                                                                                 starosta  obce  Zázrivá 

 
 

Overovatelia zápisnice:   Tibor Bílek                     Ambróz Otruba 


