
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 14. 09.  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 navrhol upraviť  a to vypustiť z programu bod 

č.6 – Dodatok č. 5 k VZN obce Zázrivá č.20-2/2015, ktorý následne všetci 8 prítomní 

poslanci schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Janka Pazderová a Ing. Ladislav Teličák.          

 

3. Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

                                              člen:  Jakub Krška 

                                                       

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

- na zasadnutí OZ bol prítomný p. Martin Záň, Dolina 126, 027 05 Zázrivá, ktorý sa 

informoval k opätovnej žiadosti ohľadom zriadenia inžinierskych sietí k jeho pozemku a  ku 

pozemkom    p. Márie Drengubiakovej, p. Petra Mandinca a p. Pavla Mandinca. 

OZ rozhodlo zrušiť Uznesenie č. 29/2020 z 12.6.2020, za hlasovali 8 prítomní poslanci. 

Z dôvodu nejasností pri interpretácii Uznesenia č. 29/2020 z 12.6.2020 prijíma OZ nové 

uznesenie:  

Obec Zázrivá na základe žiadosti menovaných ( p. Martin Záň a p. Anna Záňová, p. Vladimír 

Karcol a p. Mária Karcolová, p.Mária Mandincová, p. Peter Mandinec, p.Pavol Mandinec) 

vyhotoví projekt rozšírenia vodovodu a pokládky kanalizácie, následne po príprave výkopu 

žiadateľmi zaistí položenie rozšírenia vodovodu a kanalizačného potrubia. Po položení sietí 

žiadatelia výkop zahrnú a upravia cestu do pôvodného stavu. Asfaltová komunikácia bude 

riešená po ukončení stavebných prác stavebníkom p. Martinom Záňom až po parc. č. C KN  

2630/5 vlastníka p. Pavla Mandinca. OZ rozhodlo prijať nové znesenie, za hlasovali všetci 8 

prítomní poslanci. 

 

- na zasadnutí bol prítomný Mgr. Pavol Mandinec, ktorý sa informoval ohľadom zriadenia 

inžinierskych sietí k jeho pozemku 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec p. Jozef Červeň ( na zasadnutí boli 

prítomní od tohto času 9 poslanci obecného zastupiteľstva, príchod o 17:00) 

 



- na zasadnutí OZ bol prítomný p. František Prílepok, Havrania 5, 027 05 Zázrivá, ktorý sa 

informoval ohľadom žiadosti o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku vo vlastníctve 

obce Zázrivá, parc.č. E KN 20980/37, vodná plocha o výmere 82 m2 . OZ vzalo žiadosť  

na vedomie a rozhodlo neodpredať predmetný pozemok a ponechať v majetku obce.                    

Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

Ing. Ján Žúbor informoval o nasledujúcich žiadostiach: 

 

- p. Peter Bočkaj, Na hradách 153/6, 026 01 Bziny – žiadosť o odkúpenie obecného 

neknihovaného pozemku vo vlastníctve obce Zázrivá, parc. č. E KN 20786/5, ostatná plocha 

o výmere 46 m2 pri novostavbe rodinného domu v k.ú. Zázrivá. OZ vzalo žiadosť na vedomie 

a rozhodlo neodpredať predmetný pozemok, nakoľko si žiadateľ musí najprv vysporiadať 

susedný pozemok ( od spoluvlastníkov pozemku). Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

- p. Anton Hakáč, Havrania 112, 027 05 Zázrivá a obyvatelia „ konča Havranej “ - petícia 

žiadosť o vybudovanie kanalizácie a chodníka. OZ vzalo žiadosť na vedomie. Za hlasovali 

všetci 9 prítomní poslanci.  

 

- p. Alžbeta Hrušovská, Chočská 1529/9, 026 01 Dolný Kubín - žiadosť o opravu cesty 

v Končitej. OZ vzalo žiadosť na vedomie, cestu sčasti opraviť asfaltovou drťou v rámci 

údržby ciest. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

- p. Emília Karcolová, Stred 25, 027 05 Zázrivá – žiadosť o obhliadku zlého stavu lipy pri jej 

rodinnom dome. Obec Zázrivá kontaktovala emailom pracovníkov štátnej ochrany prírody 

a žiadala o vydanie ich stanoviska k chránenej lipe a spôsobe jej ošetrenia, aby nedošlo 

k ohrozeniu blízkej stavby domu žiadateľky a štátnej cesty. OZ vzalo žiadosť na vedomie,           

za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

- p. Vladimír Antol, Plešivá 76, 027 05 Zázrivá – žiadosť o opravu cesty na Balkán v Hornej 

Plešivej – OZ vzalo žiadosť na vedomie, cesta bola čiastočne zasypaná asfaltovou drťou 

v mesiaci júl, v rámci údržby ciest bude upravený strmý úsek k rezervoáru. Za hlasovali všetci 

9 prítomní poslanci. 

 

 

- Ján Borončo, Stred 114, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov pri RD 

Stred 114 a to C KN parc.č.611/2, záhrada o výmere 149 m2 a C KN parc. č.612/2, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 294 m2 za účelom vysporiadania pozemkov pod domom a pri 

dome. OZ schválilo predaj uvedených pozemkov za cenu 16,66 € za m2 ako prípad 

osobitného zreteľa. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 

 

- Jozef Otruba, Oravská Poruba 285, 027 54 Veličná – žiadosť o odkúpenie obecného 

neknihovaného pozemku pri jeho RD a HB vo vlastníctve obce Zázrivá, parc.č. 1354, ostatná 

plocha o výmere  cca 96 m2, ktorá vznikla v zmysle nového geometrického plánu. OZ  

schvaluje zámer odpredaja celej výmery parc.č. 20995/6 t.j. 144 m 2 za cenu 10,00 € m2 po 

hranicu pozemku. 

 

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

č. 2096/7, vodná plocha o výmere cca 900 m2 ( pod Skalkou),  prítomný p. Michael Bennett 

reagoval, že požadovaná plocha by sa nemala prenajať, nakoľko sa nachádza v ochrannom 



pásme čističky. OZ vzalo žiadosť na vedomie, bude vykonaná obliadka tvárnosti miesta 

a kontaktovaná OVS, a.s. Dolný Kubín 

 

5. Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovými opatreniami:  

 

- p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5. 

(dotácia ZŠ – zabezpečenie prístupu k vzdelávaniu) . OZ vzalo na vedomie rozpočtové 

opatrenie  č. 5 a za hlasovali všetci 9 poslanci. 

- p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6. 

(dotácia ZŠ – príspevok na učebnice) .  OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie  č. 6 a za 

hlasovali všetci 9 poslanci. 

- p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7. 

(dotácia ZŠ – príspevok na učebnice) .  OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie  č. 7 a  za 

hlasovali všetci 9 poslanci. 

- p. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8. 

a použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

- úpravu priestorov v novej budove ZŠ    170 000,-€ 

- úpravu verejného priestranstva pred zdravotným strediskom          41 800,-€ 

- rekonštrukciu priestorov kotolne v ZŠ                    37 500,-€ 

 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie  č. 8 a za hlasovali všetci 9 poslanci. 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-05/2020 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. OZ schválilo  

uvedené VZN, za hlasovali všetci 9 poslanci. 

 

7. a 8. Diskusia a interpelácia poslancov: 

 

- p. starosta informoval o možnosti poskytnutia návratnej bezúročnej pôžičky od Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, o ktorú je možné požiadať do 31.10.2020, upozornil, že 

poskytnuté peňažné prostriedky je možné použiť do 31. decembra 2020. P. Bc. Jozef Jurík 

navrhol ešte ďalšie stretnutie v priebehu októbra.  

 

p. starosta podal informáciu o správe nezávislého audítora k Záverečnému účtu Obce Zázrivá 

za rok 2019, OZ vzalo správu na vedomie, za hlasovali všetci prítomní 9 poslanci. 

 

- p. starosta informoval, že p. Pavol Majerský žiada o súhlas vytvorenia novej prístupej cesty 

ku svojej chalupe Zázrivá , Stred 504. 

 

- p. Jozef Červeň sa informoval ohľadom využitia prestrešeného hangáru pri ZŠ 

 

- p.Janka Pazderová sa informovala ohľadom dočasných priestorov pre Zázrivček v priestore 

zasadačky kultúrneho domu, taktiež s p. Miroslavom Chudašom upozornili na dezolátny stav 

zastávky pred malou Havraňou – p. starosta navrhol do budúcnosti vytvoriť nový model 

čakární SAD. 

 

- p. Ing. Ladislav Teličák a p. Janka Pazderová sa informovali ohľadom kontajnerov                      

na materiál zimného posypu, p. starosta oznámil , že obec zakúpi cca. 10 nových nádob. 

 



- p. starosta požiadal poslancov, aby si žiadali viac informácií o prácach v obci, ktoré sú 

plánované, uskutočňované (alebo sa uskutočnili), ako aj iné informácie týkajúce sa chodu 

obce aj obecného úradu. Informácie si môžu žiadať najlepšie osobne, prípadne telefonicky 

alebo elektronickou formou.  

 

9. Schválenie uznesenia 

 

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

všetkými 9 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:                Janka Pazderová                   Ing. Ladislav Teličák 

 

 

 

 
 
 


