
Z á p i s n i c a 
 

zo  zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , 
konaného dňa : 16. 12.  2011  na Obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. 

....................................................................................................................................................... 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
 
1. Otvorenie: p. starosta Mgr. Matúš Mních privítal prítomných 9 poslancov, občanov. 
Oboznámil ich s programom zasadania, ktorý bol doplnený o bod – schválenie  vstupu obce 
Zázrivá do Organizácie destinačného manažmentu Klaster Orava. Tento program bo potom 
všetkými 9 prítomnými poslancami aj schválený. 
 
 2. Určenie zapisovateľa: Anton Drengubika, overovatelia  zápisnice: Ambróz Otruba a Peter 
Štyrák. 
 
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Pavol Otruba, člen: Tibor Bílek a Jozef Červeň. 
 
4. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy a jej zariadení, jeho prerokovanie a schválenie: 
- p. starosta oboznámil prítomných s kalkuláciou výdavkov základnej školy na rok 2012, za 
prítomnosti zástupcov školy p. Mgr. Antona Daubnera, riaditeľa ZŠ, Mgr. Mariána Babiaka, 
zástupcu riaditeľa ZŠ, p. Kataríny Bellovej, účtovníčky ZŠ a vedúcej školskej jedálne p. Júlie 
Macekovej. 
Riaditeľ ZŠ zdôraznil a objasnil návrh požadovaného objemu finančných prostriedkov pre 
ŠSZČ na rok 2012. 
Hlavný kontrolór Ing. Viktor Majdiš vysvetlil náklady na energie, vodu, a podľa neho je 
rozpočet nadhodnotený. 
P. Babiak zdôvodnil náklady na energie počtom budov, opodstatnením krúžkovej činnosti – 
poukázal na dosiahnuté výsledky žiakov. 
Ambróz Otruba navrhol financovanie Školského strediska záujmových činností na úrovni 
roku 2011, tiež poznamenal, že vykonané zateplenie budov školy sa má prejaviť v úspore 
nákladov na energie- vykurovanie. 
P. starosta vysvetlil, krátenie navrhovaného rozpočtu znížením počtu zamestnancov 
v dôsledku zrušenia ubytovacieho zariadenia. 
P. Maceková požaduje pre školskú jedáleň na rok 2012 finančné prostriedky vo výške 
63.000.- €. 
 
- p. starosta informoval o príjme z podielových daní na rok 2012 vo výške cca 570. 000.- € , 
navrhol časť finančných prostriedkov vyčleniť na rodinnú politiku ( uvítanie detí do života, 
návšteva  a drobné pozornosti pre starších a starých občanov) vo výške 2.500.- €, tiež navrhol 
vyčleniť z rozpočtu obce na rok 2012 čiastku  2.000.-€ na majstrovstvá vo varení 
bryndzových halušiek a 1.500.- € na akciu oslobodenie Zázrivej - boje o Rovnú Horu, čo aj 
poslanci schválili.  
 
Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 bol po podrobnom prediskutovaní schválený 
všetkými 9 prítomnými poslancami. 
 



- p. starosta informoval o čiernej stavbe na Rovnej Hore pod Pupovom, za ktorú obec udelila 
v priestupkovom konaní stavebníkovi – vlastníkovi pozemkov pokutu vo výške 12.000.- €, 
ktorá bola aj obci uhradená. Tiež mu bol daný zákaz pokračovania v stavebných prácach, 
ktorý však nebol akceptovaný, bude sa  riešiť  možnosť udelenia ďalšej pokuty aj 
dodávateľovi nepovolenej stavby. 
 
5. Prerokovanie a schválenie vstupu obce do Organizácie destinačného manažmentu Klaster 
Orava.  
- p. starosta informoval o činnosti klastera Terchovská dolina a o činnosti Klaster Orava,   
poslanci nakoniec schválili vstup obce Zázrivá do Organizácie destinačného manažmentu 
Klaster Orava.  Za hlasovali 6 poslanci, 2 boli proti a 1 sa zdržal hlasovania. 
 
6.-7. Interpelácie poslancov, diskusia: 
- p. starosta informoval, že sa zúčastnil na vernisáži diel maliara p. Horeckého 
v prezidentskom paláci v Bratislave 
- ďalej informoval, že MUDr. Truchlá uvoľní byt v zdravotnom stredisku, požaduje však 
v bývalej gynekologickej ambulancii zriadiť provizórny malý byt na občasné prenocovanie. 
OZ vzalo uvedenú informáciu na vedomie. 
- OZ vzalo tiež na vedomie žiadosť o finančný príspevok na činnosť pre Jednotu dôchodcov 
Zázrivá. 
- p. Jozef Červeň požaduje riešiť kontajner na komunálny odpad v časti Dolina – u Jankých, 
tiež tam miestny rozhlas nehrá 
- Ing. Miroslav Macek informoval o sprevádzkovaní ihriska v Ráztokách 
- p. starosta navrhol, aby sa na cca 2mesiace zriadila ľadová plocha na novom ihrisku pri ZŠ 
 
8. Schválenie uznesenia: 
- uznesenie  zo zasadania obecného zastupiteľstva bolo schválené všetkými 9 prítomnými 
poslancami. 
 
9. Záver: 
- p. starosta poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 

 
 
 

Zapísal:  Anton  Drengubiak 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Matúš  Mních  
                                                                                  starosta  obce  Zázrivá 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ambróz Otruba                                           Peter Štyrák 
 


