
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 12. 12. 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, prednostu úradu, prečítal program 

zasadnutia, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor 

     Overovatelia  zápisnice:         Ing. Miroslav Macek a Jakub Krška 

              

 

 

3. Voľba návrhovej  a volebnej komisie: 

     - návrhová komisia:        predseda:  Bc. Jozef  Jurík 

                                             člen:          Stanislav  Žúbor 

                                             člen:          Jozef  Červeň 

 

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

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

 

1) TJ Fatran Zázrivá – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 5449.-€ na 

výdavky spojené s činnosťou futbalových mužstiev mužov a žiakov. OZ žiadosť schválilo, za 

hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

2) Spišská katolícka charita, Dom Charitas, Stred 416, Zázrivá – žiadosť o príspevok na 

prevádzku na rok 2019.  P. starosta navrhol, aby OZ vzalo žiadosť na vedomie, za hlasovali 

všetci 7 prítomní poslanci. Počas roka sa k uvedenej žiadosti vrátime na základe preukázaných 

ekonomických ukazovateľov, skutočných nákladov  na prevádzkovanie Domu Charitas. 

 

3) Spišská katolícka charita, Dom Charitas, Stred 416, Zázrivá – žiadosť o príspevok na 

zakúpenie vianočných darčekov pre ich klientov. OZ schválilo čiastku 300.- €, za   hlasovali 

všetci 7 prítomní poslanci. 

 
4) Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb A. Hlinku 234/8, Terchová, pracovisko 

Havrania č. 35, Zázrivá – žiadosť o príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre ich 

klientov. OZ schválilo čiastku 200.- €, za   hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

5) DREVODOM Zázrivá – GMB, s.r.o., Dolina 54, Zázrivá, zastúpená konateľom Jánom 

Borončom, Stred 87, Zázrivá – žiadosť o súhlas obce Zázrivá so zrušením záložného práva 

v prospech Obce Zázrivá na budovu prevádzky č. 54 v Doline, nakoľko kúpna cena za budovu 

bola kupujúcim obci Zázrivá uhradená a preto uvedené záložné právo na budovu je už 

bezpredmetné. OZ schválilo súhlas na zrušenie záložného práva, za   hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

5.  Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2019 – 2021: 



 

- Mgr. Jozef Kazárik, hlavný kontrolór obce  predniesol stanovisko k programovému rozpočtu  obce 

Zázrivá na roky 2019 – 2021, v závere ktorého odporúča Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 

programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2019 – 2021 schváliť. Tiež bude potrebné vypracovať 

komentár, t.j. programovú štruktúru navrhnutého rozpočtu  o 10-ich programoch, z ktorých každý 

predstavuje súhrn navzájom súvisiacich aktivít, ktoré je potrebné popísať, t.j. špecifikovať ich náplň 

a činnosť. OZ vzalo uvedené stanovisko na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 
 

6. Programový rozpočet  obce Zázrivá na roky 2019 – 2021. 

 

- informoval p. starosta,  

 

- na zasadaní bola prítomná aj p. Valéria Juríková, ktorá vyjadrila nesúhlas s plánovaným 

presťahovaním Materskej školy do priestorov Základnej školy, nakoľko podľa jej názoru, je 

pre deti výhodnejšie zostať v terajšej Materskej škole, ktorú treba rekonštruovať ( rozvody 

vody, výmena okien a pod.),  

 

- p. starosta reagoval, že už bolo v minulosti schválené presťahovanie MŠ do ZŠ, teda treba ho 

len realizovať, načo treba mať finančné prostriedky, ktoré obec postupne šetrí,  

 

- p. Bc. Jozef Jurík  reagoval, že v novom zastupiteľstve sú 5 noví poslanci, je potrebné, aby sa 

oboznámili s uvedenou problematikou, teda navrhuje nanovo otvoriť tému presťahovania MŠ 

do ZŠ na ďalších rokovaniach poslancov OZ, 

 

- p. Mgr. Peter Manco, riaditeľ Základnej školy reagoval, že v areáli ZŠ sú nevyužité voľné 

priestory, ktoré po rekonštrukcii na základe projektovej dokumentácie, sú vhodné na 

premiestnenie Materskej školy ( hlavne po ekonomickej stránke to bude výhodnejšie ),   

 

- p. Ambróz Otruba tiež reagoval, že o presťahovaní MŠ do voľných priestorov Základnej školy 

už bolo rozhodnuté, schválené v obecnom zastupiteľstve, teda treba len dať pripraviť potrebnú 

projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtových nákladov a následne rekonštruovať priestory 

v ZŠ pre potreby Materskej školy. Terajšia budova Materskej školy je v takmer havarijnom 

stave, náklady na jej rekonštrukciu, prevádzkovanie by boli veľké, budovu využiť pre iné 

potreby obce, občanov ( na športové aktivity....).  

 

- p. starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce na rok 2019 na hlavné kategórie vrátane 

programov a podprogramov, čo aj poslanci OZ schválili, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

- poslanci OZ vzali na vedomie návrh programového rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 na 

hlavné kategórie vrátane programov a podprogramov, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

- p. starosta informoval o návrhu na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 7 na rok 2018 

– Zmena rozpočtu obce  a Zmena rozpočtu Základnej školy s materskou školou – podľa 

predložených návrhov. OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 7, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019:  

- Mgr. Jozef Kazárik, hlavný kontrolór obce  predniesol  plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2019, ktorý  OZ schválilo, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 



8.  Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 04. 

12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských 

zariadení so sídlom na území obce Zázrivá: 

 

- návrh dodatku predniesol p. starosta a OZ ho  schválilo, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

 

9. Schválenie platu starostu: 

- návrh platu starostu obce s účinnosťou od 01. 12. 2018 predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor. 

Plat starostu obce pozostáva:  

1. podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 2 198,80 € ( čo je 2,2 násobok podľa počtu 

obyvateľov a 954.-€, čo je priemerná mzda za rok 2017 podľa Štatistického úradu SR) 

2. podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. bol plat starostu obce uznesením č. 6/2018, zo dňa 

12.12.2018 zvýšený o 30 %, čo predstavuje: 629,64 € 

Celkovo je plat mesačne po zaokrúhlení na celé euro hore: 2 729.-€. 

OZ schválilo plat starostu obce, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

10.-11.  Diskusia a interpelácie poslancov: 

- prednosta úradu predložil poslancom návrh plánu zasadaní obecných zastupiteľstiev 

a pracovných stretnutí poslancov na rok 2019, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 

 

-  prednosta úradu predložil poslancom návrh rajónov poslancov pre volebné obdobie 2018-

2022, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 

 

- p. Vladimír Antol z Plešivej zablahoželal starostovi obce a poslancom OZ k ich zvoleniu na 

nové volebné obdobie 2018-2022, mal pripomienky k Územnému plánu obce Zázrivá a jeho 

doplnkom, mali by sa vyčleniť lokality, kde by sa nemohlo stavať, aby sa čo najviac chránilo 

životné prostredie (príroda, vodné zdroje a pod.)  

 

- p. starosta informoval o zimnej údržbe ciest v obci, 

 

- poslanci navrhli, aby sa na internetovej stránke obce zverejnila mapa úsekov pre zimnú údržbu 

ciest v obci Zázrivá vrátane  telefonických  kontaktov, čo bolo uložené prednostovi obce. 

 

12. Schválenie uznesenia: 

- predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef  Jurík predniesol návrh uznesenia, OZ ho schválilo 

a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.  

 

13. Záver: 

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

 

 

 

 

                                                                                           JUDr.  Matúš  Mních 

                starosta obce Zázrivá 

Zapisovateľ: Ing. Ján  Žúbor 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Jakub  Krška                Ing. Miroslav  Macek 


