
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 08. 06. 2018 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, privítal: 7  

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce Zázrivá, prečítal program zasadnutia, ktorý aj 

všetci prítomní poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor 

 

     Overovatelia  zápisnice:        Jana  Pazderová, Ambróz  Otruba 

              

  

3. Voľba návrhovej  a volebnej komisie: 

 

     - návrhová komisia:        predseda: Bc. Jozef  Jurík 

                                             člen:         Jozef  Červeň 

                                             člen:         Stanislav Žúbor 

 

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

- Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu, predniesol nasledovné žiadosti: 

1) Tanta, s.r.o., Central Bar, Stred 166, Zázrivá, zast. konateľkou Tatianou Prílepkovou, 

Havrania 5, Zázrivá, požiadala o povolenie vytvorenia vonkajšieho letného sedenia pred 

obecnou budovou Stred 166 (pred Central Barom), ktoré bude pozostávať z troch stolov so 

slnečníkmi a dvanástich skladacích stoličiek, ktoré sa na dobu mimo otváracích hodín Central 

Baru budú odkladať do budovy a to na obdobie od 1.7.2018 do 31.8.2018. OZ žiadosť schválilo, 

za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. Žiadateľka uzavrie s obcou nájomnú zmluvu na obecný 

pozemok o výmere 24 m2. 

2) ORION TIP s.r.o., Drevárska 455/5, Poprad, požiadali o vydanie súhlasu obce s umiestnením 

stávkovej kancelárie (tipovanie športových výsledkov) v Reštaurácii Stred 153, Zázrivá (Jana 

Smolková), OZ schválilo žiadosť a to na obdobie do 31.12.2020, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

3) Miroslav Prachár a manž. Vladimíra Prachárová, Havrania 125, Zázrivá požiadali 

o prenájom obecného neknihovaného pozemku parc. č. C KN 1907 v k. ú. Zázrivá, Dolina, 

ktorá sa nachádza oproti ich pozemku C KN parc. č. 2632/29, na ktorom majú postavený 

rodinný dom. OZ schválilo prenájom uvedeného pozemku na dobu 5 rokov s tým, že od štátnej 

cesty zostane voľný pozemok pozdľž tejto cesty v šírke 3 m, od prístupovej cesty ku rodine 

Štefaničákovej zostane voľný pozemok pozdľž tejto prístupovej cesty v šírke 2 m, za hlasovali 

všetci 7 prítomní poslanci. 

4) Mgr. Martin Makar a manž. Mgr. Zuzana Makarová, Stred 117, Zázrivá požiadali o úpravu 

poľnej cesty k ich novostavbe rodinného domu v časti Pod Pálenicou-Lány, jej spevnenie, 

zasypanie jám štrkom, ktorá je po zimnom období ako aj po dlhšie trvajúcich dažďoch pre autá 

nezjazdná. OZ schválilo drobnú úpravu cesty navezením štrku (cca 3-4 fúry), za hlasovali všetci 

7 prítomní poslanci. 



5)Žiadosť o sociálnu výpomoc žiadateľov p. Ján Mäsiar a manž. p. Ľudmila Mäsiarová, Petrová 

č. 55, Zázrivá, na opravu strechy hospodárskej budovy zničenej požiarom. OZ  rozhodlo uhradiť 

sumu 1112,17 EUR (za zakúpenie krytiny) ako výpomoc po požiari pre rodinu Mäsiarovú, 

Petrová 55, na základe žiadosti zo dňa 19.12.2017, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 
- p. starosta informoval, že je potrebné na nasledujúce volebné obdobie prerokovať a schváliť: 

 

-  Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostovi obce na celé nasledujúce funkčné 

obdobie: poslanci schválili: plný úväzok   (37,5 hod.), za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

-  Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie: poslanci schválili:  9 

poslancov, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

-  Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorý sa v nich volí: poslanci 

schválili: obec Zázrivá bude jeden   volebný obvod a bude sa v ňom voliť 9 poslancov. V obci 

Zázrivá budú 2 volebné okrsky,  za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

- Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií: poslanci 

schválili:  na vylepovanie  volebných plagátov sa určujú informačné tabule pred kultúrnym 

domom, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 
 

5. Zmeny rozpočtu obce Rozpočtovými opatreniami: 

 

- p. starosta informoval o Rozpočtovom opatrení č. 2/2018 – OZ ho vzalo na vedomie a za hlasovali 

všetci 7 prítomní poslanci. 
 

- p. starosta informoval o Rozpočtovom opatrení č. 3/2018 – OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 7 

prítomní poslanci. 

 
6. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2017: 

 

- p. starosta informoval o hospodárení obce Zázrivá za rozpočtový rok 2017 a o záverečnom účte za 

rok 2017  

- hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef  Kazárik, predniesol Správu o kontrole hospodárenia v zmysle 

Vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z.z. obce Zázrivá za rok 2017, odporučil obecnému zastupiteľstvu 

celoročné hospodárenie a záverečný účet obce Zázrivá za rok 2017 schváliť bez výhrad, čo aj všetci 7 

prítomní poslanci schválili. 

 

 7.-8.  Diskusia, interpelácie poslancov: 

 

- na zasadaní OZ bol prítomný p. Metod Macek, ktorý informoval o akcii „Zázrivská inverzia“, jej II. 

ročníku, jednalo sa o veľmi úspešnú akciu, hlavne pre deti, poďakoval tým, ktorí sa podieľali na jej 

úspešnom priebehu (Bc. Jozef Jurík, Mgr. Karol Karcol, Ing. Andrea Mäsiarová, Stanislav Žúbor, 

Radoslav Štyrák a ďalší),  p. Jozef Červeň tiež potvrdil, že uvedená akcia mala dobrý ohlas, 

 

- p. starosta informoval, že sa vyčistil a sfunkčnil vodojem v cintoríne, zachytili sa pramene, voda bude 

slúžiť pre potreby cintorína, tiež pre potreby futbalového ihriska, začnú sa práce na námestí – oprava 

kociek v ceste, zriadenie chodníka, parkoviska popred COOP Jednota, na ihrisku IBV Sihly sa odstránila 

stará antuka, bude sa robiť pieskovisko, preliezky a pod., obec obdržala z Ministerstva obrany SR, žeriav 

a osobné vozidlo Golf, ktoré bude slúžiť hlavne pre potreby zabezpečovania prác na verejnoprospešných 

prácach v obci, tiež informoval, že treba uvažovať na zakúpení nového auta pre obec, p. Bc. Jurík 

navrhol, aby sa zistilo, koľko financií  sztojí ročná údržba Octávie. P. starosta tiež informoval, že v tomto 

roku sa plánuje s vyasfaltovaním cesty v Havranej do Pazderov a  časť cesty v Kozinskej, o vyhlásenom 



havarijnom stave mostu v Kozinskej, ktorý by sa mal nanovo urobiť (je v správe VÚC Žilina).  Tiež by 

sa mala nanovo urobiť zvonica v Bielej (Za vrchom),  

 

- Mgr. Jozef Kazárik predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018, 

ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili, 

 

- p. starosta navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 200.-€, čo aj všetci 7 prítomní poslanci 

schválili, 

 

- p. Ambróz Otruba informoval o potrebe opílenia stromov za mostom pri hájenke smerom na Mlynisko, 

nakoľko je tam zlý výhľad a tiež na potrebu opravy asfaltovej vozovky na moste ku hájenke, 

 

- P. Bc. Jozef  Jurík  upozornil na nedodržiavanie max. rýchlosti 50 km/hod. hlavne  v Doline vodičmi 

motorových vozidiel, treba to riešiť, navrhol preveriť možnosť osadenia radaru na meranie rýchlosti 

s Okresným dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne,  Okresný úradom  Dolný Kubín, odborom 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 

 9. Schválenie uznesenia: 

 

- návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Bc. Jozef  Jurík a všetci 7 prítomní poslanci 

ho schválili. 

 

10. Záver: 

 

- p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.      

 

 

 

 
 

                                                                                    JUDr.  Matúš  Mních 

                                                                                    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Ján  Žúbor 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Jana  Pazderová                                    Ambróz  Otruba 

 

 

 

 

 
 

 


