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

konaného dňa : 26. 08.  2011  na Obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 
....................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Otvorenie: p. starosta Mgr. Matúš Mních privítal 7 poslancov a ostatných prítomných  na 
zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 
prítomní poslanci schválili. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov  zápisnice: Ing. Miroslav Macek 
a Anton Drengubiak. 
  
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Stanislav Žúbor a Pavol Otruba. 
 
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor: 
 
- Žiadosť SYRKUP s.r.o., Stred 422, 027 05 Zázrivá, zast. konateľkou Boženou Záňovou, 
bytom Zázrivá, Dolina č. 125 – o odpredaj obecného pozemku parc. č. C KN 579-zast. plochy 
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 v zmysle GP č. 71/2001, overeného dňa 9. 5. 2001, prílohy ku GP – výkaz 
výmer prepracovaný    na stav po ROEP zo dňa 23. 6. 2011, cena: 16,6 €/m2. OZ schválilo 
všetkými 7 prítomnými poslancami. 
 
- Žiadosť p. Ing. Pavla Kubalu, Royova 23, Bratislava o rekonštrukciu cesty v Bielej 
u Červeňov. OZ vzalo žiadosť na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami.  
 
- Žiadosť p. Júlie Janoťákovej, Odbojárov 1957/8, Dolný Kubín o údržbu a opravu miestnej 
komunikácie v Kozínskej. OZ schválilo vyčistenie existujúceho rigola za účelom odvodnenia 
uvedenej komunikácie  všetkými 7 prítomnými poslancami. 
 
- Bc Jozef Jurík predniesol žiadosť o  nákup materiálu na obnovu turistického značenia v časti 
Havrania vo výške 265.- €, čo aj  všetci 7 prítomní poslanci chválili. 
 
- Pavol Otruba predniesol žiadosť o potrebe vykonať rekonštrukciu mosta na vyšnom konci 
v Ústredí – do Pasiek, bude potrebné nakúpiť materiál (štrk, cement, šalovacie tvárnice, 
železo na armovanie....), aby sa zrekonštruovali poškodené mostné krajné opory mosta, vjazd 
a výjazd z mosta sa potom rozšíri. Práce by sa vykonali brigádnicky. OZ rozhodlo vykonať 
uvedené práce a rozsah rekonštrukcie a výška nákladov sa určí po obhliadke v teréne. Za 
hlasovali  všetci 7 prítomní poslanci. 
 
- p. starosta informoval o návrhu nákladov na nákup potravín na jedno navarené  jedlo na 
základe zmeny finančných pásiem v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. od 01. 09. 2011 
v Školskej jedálni pri ZŠ Zázrivá. OZ uvedený návrh schválilo všetkými 7 prítomnými 
poslancami. 
 
- p. starosta informoval o žiadosti Školskej jedálne pri ZŠ Zázrivá o Návrhu nákladov na 
nákup potravín na jedno navarené  jedlo na základe zmeny finančných pásiem v zmysle 



zákona č. 245/2008 Z.z. od 01. 09. 2011 v Školskej jedálni pri ZŠ Zázrivá, ktorý aj všetci 7 
prítomní poslanci schválili.. 
 
4.-5. Interpelácie poslancov a diskusia: 
- p. Anton Drengubiak navrhol, aby sa začalo riešiť parkovanie pri reštauračných 
zariadeniach, pri iných prevádzkárňach, nakoľko potom autá parkujú na verejných 
priestranstvách, často zavadzajú aj iným účastníkom cestnej premávky, treba to postupne 
riešiť prenájmami parkovacích miest s vlastníkmi vhodných pozemkov na parkovanie, 
 
- tiež upozornil na havarijný stav el. stĺpa v Havranej u Pazderov, kde hrozí jeho spadnutie. P. 
starosta  písomne požiada SSE-D, a.s. o riešenie tohto havarijného stavu, 
- ďalej navrhol, aby pracovníci na VPP upravili čelo priepustu na ceste v Havranej 
 
- p. Tibor Bílek upozornil na potrebu kosenia cintorínov 
 
- p. Anton Drengubiak navrhol, aby sa postupne začali robiť práce na starom kostolíku, drevo 
je napílené, ešte sa napília šindle a aspoň veža kostolíka by sa mohla tohto roku zakryť. Práce 
by sa vykonali brigádnicky,  
 
- p. starosta informoval o vykonaných prácach na rekonštrukcii kanalizácie v školskej jedálni, 
kde boli v havarijnom stave odpadové kanalizačné rúry, ktoré sa vymenili, dorobila sa 
poškodená dlažba, obielili sa steny jedálne. 
 
- Mgr. Medvecká informovala poslancov o probléme lekárne so stále sa znižovaním počtu 
klientov, ktorí od nej odoberajú lieky a hlavne zdravotné pomôcky na preukazy, čo by mohlo 
v budúcnosti viesť až ku zatvoreniu lekárne v obci. Poslanci navrhli, aby sa začala robiť 
osveta medzi ľuďmi, aby vo väčšej miere využívali služby našej lekárne, tiež využiť na 
osvetu noviny  Zázrivské zvesti s vhodným článkom o tejto problematike, prípadne oznam 
v priestoroch lekárne a pod.  

 
7.   Schválenie uznesenia. 
 
- predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a bol  všetkými 7 prítomnými 
poslancami schválený. 
 
8. Záver: 
 
- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 

 
 
 

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

 
 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Miroslav Macek                           Anton Drengubiak 


