
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 10. 12.  2020 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  zahájil p. starosta  JUDr. Matúš Mních, privítal: 8 

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce Zázrivá, prednostu úradu, prítomných 

občanov. Prečítal program zasadnutia, ktorý následne všetci 8 prítomní poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Jozef Červeň a Miroslav Chudaš          

 

3. Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Ing. Miroslav Macek 

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

                                                       

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

- na zasadnutí boli prítomní p. Martin Brezina, Plešivá 96, 027 05 Zázrivá a p.Filip Láštic, 

Plešivá 115, 027 05 Zázrivá, ktorí sa informovali ohľadom žiadosti na opravu cesty v lokalite 

Plešivá, časť u Matúšov.   

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 

prítomní poslanci. 

  

- na zasadnutí OZ boli prítomné p. Katarína Kôpková, Stred 263, 027 05 Zázrivá a Magdaléna 

Matúšová, Stred 165, 027 05 Zázrivá, ktoré sa informovali k žiadosti ohľadom opravy schodov 

pred predajňou RODEFA v budove Domu služieb s.č. 166.  P. starosta informoval, že nakúpené 

schodnice boli doručené na obecný úrad, ale nakoľko poveternostné podmienky neumožňujú 

ich realizáciu v zimnom období, oprava schodov bude vykonaná v priebehu jarných mesiacov. 

 

- informovali sa tiež ohľadom žiadosti o prenájom schodov v chodbe 1. podlažie v budove 

Domu služieb s.č. 166.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 

prítomní poslanci ( prenájom priestoru schodiska bude možný po zriadení druhého vchodu        

do budovy), za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

- ďalej sa informovali k žiadosti o realizáciu prístrešku nad vchodovými schodmi do budovy 

Domus služieb s.č. 166.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť ( vykonanie prác sa 

uskutoční do 5/2021), za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 



- na zasadnutí bola  prítomná p. Slávka Jellúšová, Stred 123, 027 05 Zázrivá – žiadosť o výrub 

starých ovocných stromov, suchej lohyne a orgovánu, na pozemkoch E KN parc.č.: 21438/2 

a 21438/3, trvalý trávny porast v k.ú. Zázrivá, kde má spoluvlastnícky podiel 7/15 – tin.              

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo uvedenú žiadosť na vedomie (je potrebné doručiť 

obci súhlas s výrubom spoluvlastníka p. Ing. Františka Gašša a p. Slávka Jellúšová označí, ktoré 

dreviny chce vypíliť za prítomnosti pracovníka obce). Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

Ing. Ján Žúbor informoval o nasledujúcich žiadostiach: 

 

p. Ján Žúbor,ml. Stred 101, 027 05 Zázrivá – žiadosť o prenájom pozemku E KN parc.                     

č.: 2921/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 730 m2, v k.ú. Zárivá, Kozinská. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá zamietlo uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní 

poslanci. 

 

- p. Norbert Lazár, Fraňa Kráľa 1037/14, 900 21 Svätý Jur – žiadosť o odkúpenie pozemku             

E KN parc. č.: 19284/3, trvalý trávny porast o výmere 113 m2  a pozemku E KN parc.č.: 20946/1 

ostatná plocha o výmere 23 m2  vedľa rodinného domu s.č. 58, v k.ú. Zázrivá, Biela za účelom 

vysporiadania pozemkov.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo uvedenú žiadosť na vedomie ( žiadateľ musí 

vysporiadať ostatných spoluvlastníkov),  za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

- p. Antónia Káziková, Stred 87, 027 05 Zázrivá – žiadosť o schválenie vecného bremena              

cez pozemok vo vlastníctve obce Zázrivá k stavbám a pozemkom p.Antónie Kázikovej.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo uvedenú žiadosť na vedomie ( obecné pozemky 

môžu využívať všetci), za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

- p. Anton Hakáč, Havrania 112, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie (v prípade neschválenia 

žiadosť o prenájom) pôvodne neknihovaného pozemku E KN parc.č.: 20967/2, vodná plocha 

o výmere 120  m2.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá zamietlo žiadosť o predaj/prenájom pozemku bude riešený 

po prejednaní priestupku - čiastočné osadenie stavby garáže na obecnom pozemku.  Stavba je 

v rozpore s vydaným povolením drobnej stavby garáže,  za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

- p. Anton Hakáč, Havrania 112, 027 05 Zázrivá – žiadosť o súhlas obce s umiestnením 

predlžovacieho kábla ponad obecný pozemok  E KN parc.č.: 20967/42, vodná plocha  v dĺžke 

cca 90.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá zamietlo uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní 

poslanci. 

 

 

-  TJ Fatran Zázrivá, Stred 425, 027 05 Zázrivá – žiadosť o dotáciu vo výške 5 500 € z rozpočtu 

obce Zázrivá. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní 

poslanci. 

 

- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Ul. Andreja Hlinku  234/8, 

013 06 Terchová, pracovisko: Havrania č. 35, 027 05 Zázrivá – žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov pre klientov zariadenia.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedenú žiadosť  (vo výške celkom 315,- €) ,     

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 



 

- Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Stred 416, 027 05 Zázrivá - žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov pre klientov zariadenia. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedenú žiadosť  (vo výške celkom 480,- €) ,      

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

-Mesto Dolný Kubín, mestský úrad – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, 

Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá zamietlo uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní 

poslanci. 

 

- Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, Centrum voľného 

času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne – žiadosť o poskytnutie finančnej 

dotácie na záujmové vzdelávanie detí. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá zamietlo uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní 

poslanci. 

 

- Občianske združenie Zázrivská muzika, Stred 81, 027 05 Zázrivá – žiadosť o podporu 

folklórnych telies v obci Zázrivá mesačne vo výške 650 €. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť ( uskutoční sa 

stretnutie, kde budú špecifikované podrobnejšie podmienky (napr. projekt činností, určenie 

pravidiel – napr.3x ročne sa zúčastnenia súťaže, Zázrivské dni, deň matiek, úcta k starším),        

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

- Občania osady Biela – žiadosť o vysťahovanie rómskej rodiny z domu rodiny Žúborovej s.č. 

83, Zázrivá Biela. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 

prítomní poslanci. 

 

- Monika Moravčíková, Stred 10, 027 05 Zázrivá a obyvatelia časti „ Pod skalím“ – žiadosť 

o namontovanie verejného osvetlenia na posledný stĺp nad domom s.č.10. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedenú žiadosť, za hlasovali všetci 8 

prítomní poslanci. 

 

5. Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovými opatreniami:  

 

- p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 9. 

(dotácia ZŠ – pandémia COVID-19).  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalona vedomie uvedené rozpočtové opatrenie,                   

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10. 

(dotácia ZŠ – dištančné vzdelávanie).  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedené rozpočtové opatrenie,                  

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 11. 

(dotácia ZŠ – škola v prírode).  



Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schvalilo uvedené rozpočtové opatrenie a použitie 

prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky, konkrétne na:  

 Rekonštrukciu ZŠ na MŠ  40 000,-€ 

  

za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

6. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2021-2023 

 

p. starosta predniesol návrh Programového rozpočtu obce Zázrivá na roky 2021 – 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedený Programový rozpočet na roky 2021-

2023, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel poslanec p. Samuel Prílepok ( na zasadnutí boli 

prítomní od tohto času 7 poslanci obecného zastupiteľstva, odchod o 18:30) 

 

7. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2021-2023 

 

- predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik a uviedol, že je v súlade s platnou 

legislatívou.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá vzalo na vedomie uvedené Stanovisko hla. kontrolóra,        

za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

 

- predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik.  Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá 

vzalo na vedomie uvedený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,  za hlasovali všetci 7 

prítomní poslanci. 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-06/2020 o plnení školskej dochádzky 

v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedené VZN, za hlasovali všetci prítomní 7 

poslanci. 

 

10. Dodatok č.6 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. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedený dodatok č. 6 k VZN č. 20-02/2015,        

za hlasovali všetci prítomní 7 poslanci. 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 02-05/2020, zo dňa 04.12.2015 – o nájme 

a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá schválilo uvedené VZN, za hlasovali všetci prítomní 7 

poslanci. 

 

12. Správa audítora, Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa, obec Zázrivá 2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá berie na vedomie uvedenú správu audítora, Konsolidovanú 

účtovnú závierku a výročnú správu, za hlasovali všetci prítomní 7 poslanci. 

13. a 14. Diskusia a interpelácia poslancov: 

 



- p. prednosta predniesol ústne podanú žiadosť na osadenie lampy pod pergoly medzi budovou 

starej a novej školy a smerom ku vchodu do materskej škôlky nakoľko je tam v ranných 

hodinách veľká tma a zamestnanci môžu dôjsť k úrazu, pán starosta uviedol, že je potrebné 

spísať sumár, kde je potrebné osadiť ďaľšie lampy.  

p. Jozef Červeň uviedol, že je potrebné prepojiť lampy verejného osvetlenia na zemný 

elektrický kábel ( úsek od zastávky pred Bielou po prvý dom) v Bielej. 

 

p. starosta podal informáciu ohľadom verejnej kanalizácie, podá sa žiadosť o dotáciu                    

na Envirofond vo výške cca 200 000 €  

 

p. starosta informoval o možnosti podania žiadosti na stojanovú nabíjaciu stanicu pre batériové 

elektrické vozidlá alebo hybridné elektrické vozidlá, ktorá bude umiestnená pri budove Domu 

služieb na obecnom pozemku. OZ schválilo podanie uvedenej žiadosti, za hlasovali všetci 7 

prítomní poslanci. 

 

p. Bc. Jozef Jurík sa informoval aké dôsledky budú znášať podnikatelia, ak budú vypúšťať 

odpad do verejnej kanalizácie. 

 

p. Ing. Miroslav Macek sa informoval ohľadom voľne pohybujúcich psov v Kozinskej a psa p. 

Záchenskej, ktorý pohrýzol už aj deti,  p. starosta uviedol, že máme uzatvorenú zmluvu OZ 

Kubínska Labka na odchyt psov. 

 

p. starosta informoval o rekonštrukcii starej budovy materskej škôlky, že bude navyše 

vyplatených  cca 17 .000 € za práce naviac ( prekrytie vchodu, dve okná, svetlá...),  uviedol, že 

z budovy bude multifunkčné centrum. p. Ing. Miroslav Macek sa opýtal, že či bude možné 

z lezeckej stienky používať WC v budove škôlky. 

 

p. starosta informoval, že v požiarnej zbrojnici je nová podlaha, vymaľované a dorobí sa nová 

kancelária, v priebehu roku sa bude taktiež upravovať Dom smútku. 

 

p. Miroslav Chudaš sa informoval ohľadom plánu opráv zastávok. 

 

p. Jozef Červeň uviedol, že je potrebné upraviť parkovisko pred Bielou – zasypať drťou. 

 

14. Schválenie uznesenia 

 

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

všetkými 7 prítomnými poslancami.  

 

10. Záver.  

 

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

 

 

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                    JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

Overovatelia zápisnice:                Miroslav Chudaš                   Jozef Červeň 


