
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 09. 04.  2020 o 1500 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, prečítal program 

zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľ:                           Ing. Ján Žúbor 

 

     Overovatelia  zápisnice:         Jozef  Červeň, Jana Pazderová  

 

3. Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc. Jozef  Jurík 

                                              člen:  Ing. Ladislav Teličák 

                                              člen:  Stanislav  Žúbor. 

                                                       

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

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

1) Peter Zelenec, Ráztoky 7, Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku 

– časť E KN parc. č. 21300/14, ostatná plocha o výmere cca 100 m2 pod vybudovanie 

inžinierskych sietí a prístupovej cesty k novostavbe rodinného domu v k. ú. Zázrivá, Dolina. 

OZ schválilo zámer odpredaja pozemku za cenu: 10.-€/m2 . Za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. Žiadateľ doloží geometrický plán na odkupovaný pozemok. 

2) Ladislav Pazdera, Havrania 88, Zázrivá - žiadosť o odkúpenie obecných neknihovaných 

pozemkov: E KN parc. č. 20841/2, ostatná plocha o výmere  11 m2  a E KN parc. č. 20840/2, 

ostatná plocha o výmere  22 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov. 

OZ schválilo odpredaj  uvedených pozemkov ako prípad osobitného zreteľa (  pozemky svojim 

umiestnením a využitím tvoria neodeliteľný celok s priľahlými pozemkami žiadateľa)  za cenu: 

10.-€/m2, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

3) Stanislav Karcol a manželka Jana Karcolová, Stred č. 358, žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku pri ich rodinnom dome s.č. 358 v k. ú. Zázrivá, Stred C KN parc. č. 632/1, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 420 m2  z dôvodu vysporiadania pozemku vo dvore a pod stavbou 

hospodárskej budovy. OZ  schválilo odpredaj  uvedeného pozemku ako prípad osobitného 

zreteľa (  pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neodeliteľný celok s priľahlými 

pozemkami žiadateľov)  za cenu: 16,66 €/m2, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

4) Cyril Záň, Stred 43, Zázrivá – žiadosť o prenájom obecného neknihovaného pozemku oproti 

jeho rodinného domu – časť parc. č. E KN 20967/5 o výmere cca 140 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred 

za účelom skladovania dreva. OZ schválilo prenájom pozemku, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

5) DOXXbet & K-Bet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina – žiadosť o súhlas s prevádzkovaním 

kurzových stávok v herni, v prevádzkach a internetovej herni – v prevádzke Nová krčma, Stred 



153, 027 05 Zázrivá: OZ schválilo požadovaný súhlas obce, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. 

6) Pavol Láštic, Dolina 28, Zázrivá – žiadosť o stanovisko obce k prenájmu pozemku od 

Slovenského pozemkového fondu: E KN parc. č. 16504, orná pôda o výmere 210 m2 v k. ú. 

Zázrivá, Dolina pri jeho dome č. 28 / oplotený pozemok vo dvore/. OZ: súhlasí s prenájmom  

časti pozemku, ktorý je oplotený. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

7) Jozef  Pollák, Ráztoky 24, Zázrivá - žiadosť o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku 

– E KN parc. č. 20888/4, ostatná plocha o výmere  108 m2  v k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu 

vysporiadania pozemkov pod hospodárskou budovou a jej priľahlej plochy, OZ žiadosť 

zamietlo, nakoľko žiadateľ nemá vysporiadané vlastníctvo k priľahlým pozemkom, 

ku  hospodárskej budove. Za zamietnutie žiadosti hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

8) Ján Borončo, Stred 114, Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov pri  rodinnom 

dome s. č. 114 v k. ú. Zázrivá, Stred,  C KN parc. č. 611/2, záhrada o výmere 149 m2 a C KN 

parc. č. 612/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2  z dôvodu vysporiadania 

pozemkov pri dome s. č. 114. OZ vzalo žiadosť na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní 

poslanci. Žiadateľ si musí najskôr vysporiadať vlastníctvo k domu a k pozemkom, ktoré sú  

priľahlé k obecným pozemkom. 

9) Ladislav Maruna, bytom Terchová 1074 a JUDr. Stanislav Laifer a manž. Ing. Dagmar 

Laiferová, obidvaja bytom Na Bielenisku 5307/28, Pezinok – žiadosť o odkúpenie obecného 

neknihovaného pozemku – C KN parc. č. 2091/249, trvale trávny porast o výmere  66 m2  v k. 

ú. Zázrivá, Dolina z dôvodu prístupu k ich pozemkom. OZ vzalo žiadosť na vedomie, za 

hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

10) Žiadosť – BL, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín o  kúpu obecného 

neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Biela pri ich rodinnom dome s.č. 30: E KN  parc. č. 

20948/6, ostatná  plocha o výmere 120 m2  z dôvodu  vysporiadania pozemku vo dvore domu.                                 

OZ žiadosť zamietlo, nakoľko žiadateľ v súčasnosti už nie je vlastníkom rodinného domu s. č. 

30. Za zamietnutie žiadosti hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

11) František Chudaš, Stred 299 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri odstraňovaní 

následkov snehovej kalamity – spadnutie strechy na hospodárskej budove pri dome v zime 

2018/2019. OZ žiadosť zamietlo, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

- p. starosta informoval o potrebe zakúpenia úžitkového auta pre obec – Iveco Daily 50C15 

vyklápač 3+ hydraulická ruka, cena: 25.000.- € ( zvoz komunálneho odpadu do zberného dvora, 

prevoz materiálov a pod.), OZ zakúpenie auta schválilo, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. 

Boli oslovené viaceré Autobazary a predajcovia nových vozidiel. Cena nového s potrebnou 

výbavou by bola cca 70.000.- €.  Momentálne na trhu bola vhodná jedna ponuka. 

5. Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovými opatreniami: 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1: OZ 

ho vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci, 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2: OZ 

ho vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci, 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3: OZ 

ho schválilo, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

6. – 7. Diskusia a interpelácie poslancov: 

 

- p starosta informoval o usmerneniach vlády SR ohľadom pandémie koronavírus – COVID 19, 

o zakúpení ochranných rúšok, ktoré boli doručené a ešte budú najstarším občanom podľa 



potreby o zakúpení dezinfekčných prostriedkov, o potrebe riešenia pracovníkov v Materskej 

škole, CVČ, Školskom klube, Školskej jedálni  ( čerpanie OČR, PN, dovoleniek, prípadne 

evidovanie na úrade práce, z dôvodu ušetrenia na mzdových nákladoch z rozpočtu obce), 

 

- p. starosta ďalej informoval, že prebieha výberové konanie na projekte znižovania 

energetickej náročnosti budovy Materskej školy, na projekte výstavby hasičského skladu, 

prebiehajú rekonštrikčné práce v kult. dome ( výmena dverí, osvetlenia o vestibule a pod.), 

 

- p. Jozef  Červeň pripomenul doriešiť zvonicu v Bielej, 

 

- p. Ing. Miroslav Macek upozornil na rozhlas v Ústredí na Vyšnom konci ( u Ondreja 

Borončo), ktorý nehrá, 

 

- p. Ing. Ladislav Teličák  upozornil na rozhlas v Malej Petrovej  ( u Juraja Zacharovského), 

ktorý zle hrá, 

 

- p. Miroslav Chudaš navrhol, aby sa v miestnom rozhlase vyhlásil  „zákaz vypaľovania tráv“  

 

8. Schválenie uznesenia: 

 

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

uznesenie,  za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci. 

 

9. 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                       Jozef  Červeň 
 


