
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 23. 02. 2018 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, privítal: 6  

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce Zázrivá,  p. JUDr. Martina Hanuliaka,  

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá a  prečítal program zasadnutia, ktorý 

všetci 6 prítomní poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor. 

 

     Overovatelia  zápisnice:        Jozef  Červeň a Anton Drengubiak.  

               

3. Voľba návrhovej  a volebnej komisie: 

 

     - návrhová komisia:        predseda: Bc. Jozef  Jurík 

                                             člen:         Stanislav Žúbor  

                                             člen:         Jana  Pazderová. 

 

- volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra: Bc. Jozef  Jurík, Anton  Drengubiak,                     

       Stanislav  Žúbor a Ing. Ján  Žúbor.          

 

4. Voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá: 

 

     - p. starosta informoval prítomných, že obci boli v stanovenom termíne doručené dve 

žiadosti o funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá na nové šesťročné funkčné obdobie a to 

od Mgr. Jozefa  Kazárika, bytom Stred č. 335, Zázrivá a od JUDr. Martina Hanuliaka, bytom 

Terchová č. 1357. Obidve žiadosti splnili stanovené podmienky. P. starosta vyzval obidvoch 

kandidátov, aby v krátkom vystúpení informovali poslancov o svojej predstave výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra, čo aj obidvaja využili. Potom nasledovala tajná voľba hlavného 

kontrolóra, poslanci obdržali hlasovacie lístky s obidvoma kandidátmi a obálky, do urny 

vykonali voľbu hlavného kontrolóra. Volebná komisia spočítala odovzdané hlasy jednotlivým 

kandidátom a konštatovala, že počtom 6 hlasov bol za hlavného kontrolóra obce Zázrivá 

zvolený p. Mgr. Jozef  Kazárik, p.  JUDr. Martin Hanuliak nezískal ani jeden hlas.  Obecné 

zastupiteľstvo obce Zázrivá určuje mesačný plat hlavného kontrolóra obce Zázrivá 

s účinnosťou odo nástupu do práce: 01. 03. 2018 podľa § 18 c ods. 1, 2 a 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov vo výške 188.- €  s následnou 

valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. P. Mgr. Jozef  Kazárik 

poďakoval poslancom za dôveru. 

 

 



5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

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

1.Žiadosť p. Jozefa Zaťku, Biela č. 3, Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku 

C KN parc. č. 1212/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 a C KN parc. č. 1212/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, k. ú. Zázrivá, Biela, ktoré sa nachádzajú pod 

stavbou starého rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa. Uvedené pozemky zasahujú aj do 

miestnej komunikácie. Poslanci vzali žiadosť na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní 

poslanci. Žiadateľ si najskôr vysporiada podiely od žijúcich spolupodielnikov v susedných 

pozemkoch s obecnými pozemkami, potom si podá novú žiadosť o odkúpenie časti pozemkov, 

k čomu dá vypracovať geometrický plán na odkupované pozemky, ktorý bude zameraný za 

účasti zástupcu obce, aby nedošlo k zúženiu miestnej komunikácie. 

 

2. Žiadosť o sociálnu výpomoc  žiadateľov p. Ján Mäsiar a manž. p. Ľudmila Mäsiarová, 

Petrová č. 55, Zázrivá, na opravu strechy hospodárskej budovy zničenej požiarom, zo dňa 8. 

12. 2017. Poslanci navrhli pomoc formou zakúpenia materiálu na opravu strechy (napr. 

krytiny). Formu a spôsob prejedná starosta obce so žiadateľmi a oboznámi poslancov na 

ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

6. Zmeny rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami č. 9/2017  a č. 1/2018: 

     - p. starosta informoval o zmene rozpočtu  (Základná škola) Rozpočtovým opatrením č. 

9/2017. OZ vzalo uvedené Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 na vedomie. Za hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci. 

 

     - p. starosta informoval o zmene rozpočtu obce Zázrivá  Rozpočtovým opatrením č. 1/2018. 

Predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 OZ schválilo a za hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci. 

 

- p. starosta  informoval, že  obec  dostane  dotáciu vo výške 30. 000.- € na požiarnu zbrojnicu  

( na zateplenie, výmenu okien, dverí...).  

 

- p. starosta  informoval o projekte  „Rekonštrukcia telocvične v Zázrivej“  v rámci 

pripravovanej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  na rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2018, kde sa má obec podieľať na spolufinancovaní projektu  

vo výške: 6000.- €,    zároveň  poveruje starostu obce  Zázrivá JUDr. Matúša Mnícha po 

vyhlásení výzvy podať projekt na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  OZ 

schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. 

 

7. -8.: Diskusia, interpelácie poslancov: 

- p. starosta informoval o potrebe rozšírenia cintorína ( smerom hore), o možnosti získania 

vozidiel z Ministrstva vnútra (žeriav, osobné auto), čo aj OZ schválilo,   za hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci, tiež informoval, že máme nadbytočný majetok, ktorý sa nevyužíva a to : 

malotraktor TK4K-14 s vlečkou a vozidlo Praga V3S a  je záujem o ich odkúpenie. Poslanci 

schválili predaj uvedeného majetku formou verejnej obecnej dražby. Za  hlasovali všetci 6 

prítomní poslanci. 

 

- p. starosta informoval o proteste prokurátora proti Všeobecne záväzným nariadeniam obce 

Zázrivá a to VZN č. č. 18-2/204 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá a  VZN 



Obce Zázrivá č. 3-02-2011 o chove a držaní psov.  Bude potrebné vypracovať nové VZN 

v súlade s platnou legislatívou, 

 

- na zasadaní OZ bol prítomný aj p. Antol, ktorý mal pripomienky k Územnému plánu obce 

Zázrivá a k jeho doplnkom, hlavne v časti Plešivá, Balkán, kde už teraz sú veľké problémy 

s nedostatkom vody, výstavbou ďalších objektov sa stav s vodou ešte zhorší, p. starosta navrhol, 

hľadať riešenie napr. zo zdrojov vody nižšie od jeho domu, p. Antol tiež upozornil na priepust, 

ktorý zasahuje do cesty na ceste na Balkán, ako aj na skládku, hlavne skla pod domom Štefana 

Karcola, p. starosta dá uvedenú skládku pracovníkmi na VPP zlikvidovať, 

 

- Bc. Jozef  Jurík informoval, že sa v Doline ľudia sťažujú na vodu vytekajúcu na št. cestu, 

nakoľko rigoly popri ceste sú nevyčistené, je preto potrebné urgovať Správu a údržbu ciest na 

ich pravidelné čistenie, 

- tiež z cesty od Jankých voda preteká až za most a zamokruje súkromné pozemky 

(Hlbočanovcov),    

- upozornil na nedodržiavanie rýchlosti (50km/hod.) na ceste v Doline, 

 

- p. Jozef  Červeň upozornil na potrebu vyčistenia kanála popri ceste u Jánoštína, ako aj na 

potrebu zriadenia rigola popri ceste v Končitej, aby voda neničila cestu. 

 

9. Schválenie uznesenia: 

    - návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef  Jurík a všetci 6 

prítomní poslanci ho aj 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:      Jozef  Červeň                             Anton  Drengubiak 

 

 

 
 


