
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 23. 09.  2021 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

1. Otvorenie:  

 

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

prítomných poslancov a prítomných občanov. Prečítal program zasadnutia so zmenou, 

ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané              

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Ospravedlnil sa p. Samuel Prílepok. 

 

UZNESENIE Č. 48/3/2021  

Schválenie programu OZ so zmenou 

Prítomní: 8  ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Janka Pazderová a Ing. Ladislav Teličák.       

 

UZNESENIE Č. 49/3/2021  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Prítomní: 8  ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Ing. Miroslav Macek 

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

             člen:  Jakub Krška 

 

UZNESENIE Č. 50/3/2021  

Voľba návrhovej komisie 

Prítomní: 8  ZA: 8 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

    

 

 

 

 

 

 

                                                   



4.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

- na zasadnutí OZ bol prítomný nový riaditeľ ZŠ s MŠ Zázrivá p. Mgr. Juraj Jonák, ktorý 

sa predstavil OZ, povedal pár slov a následne odišiel. 

 

Na zasadnutí OZ bol prítomný p. Patrik Hertel, Biela 53, 027 05 Zázrivá – žiadosť 

obyvateľov osady Biela o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu ihriska na začiatku osady 

v Bielej, kde žiadajú o poskytnutie finačnej pomoci na nákup materiálu, potrebnú prácu 

vykonajú dobrovoľne brigádnicky. P. starosta, p. Janka Pazderová a p.Ing. Ladislav Teličák 

pochválili za občiansku iniciatívu, ale je potrebné bližšie špecifikovať čo budú potrebovať, 

kto bude zodpovedná osoba. 

 

UZNESENIE č. 51/3/2021 

Žiadosť obyvateľov osady Biela o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu ihriska na 

začiatku osady v Bielej. 

Prítomní: 8  ZA: 8  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

Materiálne podporiť rekonštrukciu ihriska v Bielej v predpokladanej výške cca 4000 €. 

 

-na zasadnutí bola prítomná p. Mgr. Anna Víglašová, Jiskrova 1509/10, 010 01 Košice, 

ktorá sa opätovne informovala ohľadom žiadosti  – o odkúpenie časti obecného pozemku 

E KN parc.č.: 20967/28 vodná plocha o výmere 16604 m2 (cca 220 m2) od mojej C KN 

parc.č.: 2901/3 v k.ú. Zázrivá, Havrania po betónový mostík, nakoľko v rodinnom dome 

s.č. 12 býva jej sestra Katarína Kazárová a uvedený pozemok chcú odkúpiť vzhľadom        

na dlhopretrvávajúce susedské nezhody. Na zasadnutí bol prítomný aj sused Anton Hakáč, 

ktorý sa ohradil, že on v minulosti žiadal o prenájom predmetného pozemku a bol zásadne 

proti prenájmu. P. starosta a p. Stanislav Žúbor informovali, že obecné pozemky sa 

občanom prenajímajú zarovno pozemkov žiadateľov. P. Hakáč má predmetnom pozemku 

zriadený rybník  a nemá schválený nájom obecného pozemku, nakoľko nie je zarovno jeho 

pozemku. Mgr. Anna Víglašová – nechcem nič mimo zákona, žiadam iba o to, na čo mám 

právo. 

 

UZNESENIE č. 52/3/2021 

Žiadosť o odkúpenie resp. nájom časti obecného pozemku  E KN parc.č.: 20967/28 

v k.ú. Zázrivá, Havrania vodná plocha o výmere 16604 m2 (cca 220 m2) od mojej            

C KN parc.č.: 2901/3 po betónový mostík. 

Prítomní: 7  ZA: 7  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

16:59 zo zasadnutia OZ odišiel poslanec p. Jozef Červeň, na zasadnutí OZ bolo odteraz 7 

poslancov 

 

-na zasadnutí bola prítomná Slávka Jellúšová, Stred 123, 027 05 Zázrivá, ktorá sa 

informovala ohľadom svojej žiadosti – žiadosť o opílenie jablone na pozemku E KN           

č.: 21438/1 v k.ú. Zázrivá, Stred pri jej garáži postavenej na obecnom pozemku, nakoľko 

jabloň je veľká a bojí sa, že pri páde by jej rozbila garáž. 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 53/3/2/2021 

Žiadosť o opílenie jablone na pozemku E KN č.: 21438/1  

Prítomní: 7  ZA: 7  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

OZ zobralo žiadosť na vedomie, jabloň bude ošetrená  p. školníkom v čase vegetačného 

kľudu. 

 

Ing.Denisa Cehláriková, Majerníkova 3453/21, 841 05 Bratislava – žiadosť 

o prehodnotenie žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN parc.č.: 4371/3  (E KN 

21300/3) v k.ú. Zázrivá, Ráztoky zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, z dôvodu, 

že už realizované oplotenie zasahuje do predmetného obecného pozemku. 

 

UZNESENIE č. 54/3/2021 

Žiadosť o odpredaj obecného pozemku C KN parc.č.: 4371/3  (E KN 21300/3) v k.ú. 

Zázrivá, Ráztoky zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2 

Prítomní: 7  ZA: 7 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného obecného pozemku v celosti, ako prípad 

osobitného zreteľa (pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

s priľahlým pozemkom žiadateľky). Cena pozemku: 10 €/m2. 

 

Ľubomír Teličák, Kozinská 7, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odpredaj časti obecného 

pozemku E KN parc.č.: 22246/6 v k.ú. Zázrivá, Kozinská ostatná plocha plocha o výmere 

1812 m2 (časť cca 436 m2) za môj podiel 2/3 v E KN parc.č.: 22179/1 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 482 m2 a E KN parc.č.: 22179/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

164 m2 vedľa rodinného domu s.č. 1  za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

UZNESENIE č. 55/3/2021 

Odpredaj časti obecného pozemku E KN parc.č.: 22246/6 v k.ú. Zázrivá, Kozinská 

o výmere cca 436 m2 

Prítomní: 7  ZA: 7 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo predaj C KN parc.č.: 2920/2 orná pôda o výmere 77 m2, C KN 2924/2 trvalý 

trávny porast o výmere 307 m2 a C KN 2926/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 

m2 v k.ú. Zázrivá, Kozinská v celosti, ktoré boli vytvorené v zmysle geometrického plánu 

č.: 36433730-128/2021, úradne overeného dňa 18.06.2021, pod č. 370/2021 z pôvodnej       

E KN parc.č.: 22246/6 ostatná plocha o výmere 1812 m2, zapísanej na LV č. 4712                  

vo vlastníctve obce Zázrivá v celosti za cenu pozemku: 10 €/m2 

 

Žiadosť obyvateľov bytovky s.č. 123, Zázrivá Stred – žiadosť o odkúpenie 

spoluvlastníckych podielov na C KN 593/5 a E KN 214385/2 a 21438/3 v k.ú.Zázrivá, 

Stred z dôvodu problému pohybu a iných aktivít na spomenutých pozemkoch, hraničiacich 

bezprostredne s bytovkou s.č. 123.   

 

UZNESENIE č. 56/3/2021 

Žiadosť obyvateľov bytovky s.č. 123, Zázrivá Stred o odkúpenie  spoluvlastníckeho 

podielu od obce Zázrivá zapísaného na LV č.  11094: E KN parc.č.: 21438/2 trvalý 

trávny porast o výmere 307 m2 v podiele 1/15 –ina a na LV č.: 11095: E KN parc.č.: 

21438/3 trvalý trávny porast o výmere 408 m2 v podiele 1/15 –ina, v k.ú. Zázrivá, 

Stred  



Prítomní:  7 ZA:  7 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo predaj spoluvlastníckeho podielu od obce Zázrivá, cena pozemku: 16,60 €/m2, 

žiadateľom: Elena Kubášková, Erika Papánová, Mgr. Ľubica Michelíková, Slávka 

Jellúšová a Ing. Františk Gaššo a manželka Mária Gaššová v podiele pre každého 1/90-ine, 

Jozef Mäsiar v podiele 1/180 - ine, Nikoleta Prílepková v podiele 1/360-ine a Lukáš 

Prílepok v podiele 1/360 – ine. 

 

-na zasadnutí bola prítomná p. Mária Tomková, Stred 350, 027 05 Zázrivá, ktorý sa 

informovala ohľadom svojej žiadosti – žiadosť o odkúpenie, resp. výmenu obecného 

pozemku, jedná sa o obecný pozemok E KN parc.č. 21538/2, druh ostatná plocha o výmere 

53 m2 pri rodinnom dome s.č. Stred 75, na LV č. 4712, moje pozemky C KN 593/7 (E KN 

parc.č. 21427/1), druh orná pôda o výmere 81 m2 a C KN 593/8 (E KN parc.č.: 

21427/2),druh orná pôda o výmere 102 m2 žiadam vymeniť za nájomné za časť pozemku 

nachádzajúci sa oproti RD s.č. 75, pozemok C KN parc.č.: 818, druh ostatná plocha 

o výmere 2250 m2 (E KN parc.č.: 20967/1). 

 

Zo zasadnutia odišiel poslanec Ing. Miroslav Macek, na zasadnutí OZ bolo odteraz 6 

poslancov 

 

UZNESENIE č. 57/3/2021 

Odkúpenie pozemkov C KN parc.č.: 593/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 

m2, ktorá bola vytvorená z E KN parc.č.: 21427/1, druh orná pôda o výmere 81 m2 

a CK N parc.č.: 593/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2,  ktorá bola 

vytvorená z E KN parc.č.: 21427/2, druh orná pôda o výmere 102 m2  v k.ú. Zázrivá, 

Stred od p. Márie Tomkovej, Stred 350, 027 05 Zázrivá vo vlastníctve 1/1 –ina 

zapísaných na LV č. 8682 do vlastníctva obce Zázrivá z dôvodu vysporiadania 

prístupu k objektu jedálne za cenu 15 €/m2. 

 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo predaj uvedených pozemkov pri školskej jedálni a bytovke s.č. 116 do 

vlastníctva obce. Cena pozemku: 15 €/m2. 

 

UZNESENIE č. 58/3/2021 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E KN parc.č. 21538/2, druh ostatná plocha 

o výmere 53 m2 pri rodinnom dome s.č. Stred 75, na LV č. 4712 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku ako prípad osobitného zreteľa 

(pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neodeliteľný celok s priľahlým pozemkom 

žiadateľky). Cena pozemku: 10,00 €/m2 

 

UZNESENIE č. 59/3/2021 

Prenájom časti pozemku C KN parc.č.: 818, druh ostatná plocha o výmere 2250 m2 

(E KN parc.č.: 20967/1). 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo prenájom časti uvedeného pozemku oproti rodinnému domu s.č. 75 v k.ú. 

Zázrivá, Stred, výmera pozemku bude zameraná vytyčovacím geodetickým zariadením. 



 

Bc. Katarína Majdišová predniesla nasledovné žiadosti: 

 

-Daniel Majdiš, Plešivá 8, 027 05 Zázrivá – žiadosť o výmenu pozemku  E KN parc.č.: 

21609/17, druh ostatná plocha o výmnere 210 m2 vo vlastníctve obce Zázrivá, za časť 

pozemkov E KN parc.č. 21598/3, druh orná pôda o výmere 286 m2 a E KN 21598/4, druh 

orná pôda o výmere 74 m2, pozemky sú pod štátnou cestou v k.ú. Zázrivá, Plešivá. 

 

 

UZNESENIE č. 60/3/2021 

Žiadosť o výmenu pozemku  E KN parc.č.: 21609/17, druh ostatná plocha o výmere 

210 m2 vo vlastníctve obce Zázrivá, za časť pozemkov E KN parc.č. 21598/3, druh 

orná pôda o výmere 286 m2 a E KN 21598/4, druh orná pôda o výmere 74 m2, 

pozemky sú pod štátnou cestou v k.ú. Zázrivá, Plešivá. 

 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

Ľudmila Pániková, Mokraďská 623/53, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o odkúpenie  

časti pozemku E KN parc.č.: 13321, druh trvalý trávny porast o výmere 47 m2, v k.ú. 

Zázrivá, Ráztoky, jedná sa o pozemky C KN parc.č.: 2250/2, druh trvalý trávny porast 

o výmere 37 m2 a C KN parc.č.: 2250/3, druh trvalý trávny porast o výmere 10 m2, ktoré 

boli vytvorené GP č. 30216621-155/1998, zo dňa 18.12.1998 za účelom vysporiadania 

svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti. 

 

UZNESENIE č. 61/3/2021 

Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku E KN parc.č.: 13321, druh trvalý trávny porast 

o výmere 47 m2, v k.ú. Zázrivá, Ráztoky. Pozemky C KN parc.č.: 2250/2, druh trvalý 

trávny porast o výmere 37 m2 a C KN parc.č.: 2250/3, druh trvalý trávny porast 

o výmere 10 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 30216621-155/1998, zo dňa 18.12.1998 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo zámer odpredaja uvedených pozemkov ako prípad osobitného zreteľa 

(pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlými 

pozemkami žiadateľky). Cena pozemku: 10 €/m2. 

 

Ing. Antónia Žúborová, Stred 423, 027 05 Zázrivá – podnet na výrub drevín: 2 ks agát, 

ktoré sa nachádzajú na starom cintoríne, stromy znečisťujú okolité hrobové miesta 

a narúšajú koreňovým systémom hroby môjho otca a brata. 

 

UZNESENIE č. 62/3/2021 

Podnet na výrub drevín: 2 ks agát, ktoré sa nachádzajú na starom cintoríne. 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

Bola vykonaná obhliadka na tvárnosti miesta, poškodené a schátralé stromy budú 

vyrúbané/opílené v období vegetačného kľudu. 

 

 

 



-p. starosta predložil návrh o plánovej rekonštrukcii cesty na „Sihlách“, zrekonštruovaná 

bude horná ulica. Odstráni sa asfaltový kryt, vytrhajú betónové obruby, úprava uličných 

vstupov a vpustov, liatinových poklopov, kladenie zámkovej dlažby a obrubníkov                 

na chodníky a následne natiahnutý nový asfaltový koberec. 

 

UZNESENIE č. 63/3/2021 

Rekonštrukcia cesty na „Sihlách“. 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ  schválilo rekonštrukciu uvedenej cesty a ukladá Obecnému úradu  zrealizovať 

výberové konanie a po výbere dodávateľa zrealizovať samotnú rekonštrukciu cesty. 

 

-p. starosta predložil návrh cenovej ponuky na nákup workoutového ihriska (vonkajšie 

cvičenie s vlastnou váhou), ktoré bude realizované v záhrade pred budovou starej materskej 

škôlky. Sturčný popis zostavy – horizontálny, vertikálny a šikmý rebrík, 4 ks dlhých hrázd, 

trojica vysokých bradiel, 2 ks krátkych hrázd, vertikálne bradlo, záves pre gymnastické 

kruhy, oporná stena nad bradlami. Na nákup bola poskytnutá dotácia 1100 € z dodatočného 

programu Regionálne dotácie na účel v oblasti rozvoja verejnej športovej infraštruktúry. 

Cenová ponuka je vo výške 5997,97 €.  

 

UZNESENIE č. 64/3/2021 

Nákup workoutového ihriska  

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo nákup workoutového ihriska v cenovej ponuke vo výške 5997,97 €. 

 

5.Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 

 

UZNESENIE č. 65/3/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočovým opatrením č. 6 

 

UZNESENIE č. 66/3/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

6.Správa nezávislého audítora za rok 2020 

 

- p. starosta predložil Správu nezávislého audítora za rok 2020 

 

UZNESENIE č. 67/3/2021 

Správa nezávislého audítora za rok 2020. 
Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 



 

7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2020 

a konsolidovaná účtovná uzávierka a výročná správa za rok 2020 

 

-p.starosta predložil Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za 

rok 2020 a konsolidovanú účtovnú uzávierku  a výročnú správu , Obec Zázrivá 2020 

 

UZNESENIE č. 68/3/2021 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2020 a 

konsolidovanú účtovnú uzávierku  a výročnú správu , Obec Zázrivá 2020 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

8.-9. Diskusia a interpelácie poslancov 

 

p. starosta predložil Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ s MŠ za školský rok 2020/2021 

 

UZNESENIE č. 69/3/2021 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ za 

školský rok 2020/2021 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

-p. starosta informoval o zriadení zásielkovne pri budove obecného úradu 

 

UZNESENIE č. 70/3/2021 

Zriadenie zásielkovne  

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo zriadenie zásielkovne, umiestnenia  bude upresnené. 

 

-p. starosta informoval o vykonaných prácach: oprava cesty Dolina – konečná – Pod Prípor, 

Končitá – do Macekov „ Pod Stávkou“, ktorá bola opravená navezením štrku, zrovnaním 

a zhutnením, o oprave schodov pri obecnom úrade, pri Dome služieb, o rekonštrukcii domu 

smútku, o rekonštrukcii pomníka Partizána pred zdravotným strediskom, na ktorý bola 

poskytnutá dotácia, kde bude osadená tabuľa  s padlými občanmi Zázrivej, o vykonajej 

úprave plochy zo zámkovej dlažby a osadené nové lavice pred amfiteátrom.  

 

UZNESENIE č. 71/3/2021 

Informácia starostu o vykonaných prácach 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

BERIE NA VEDOMIE 

 

 

 

 

 

 



-p.starosta informoval o Memorande spolupráce ku kandidatúre mesta Žilina za Európske 

hlavné mesto kultúry 2026 

 

UZNESENIE č.72/3/2021 

Memorandum o spolupráci v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry 

na Európske hlané mesto kultúry a poveruje starostu obce Zázrivá s podpisom Memoranda 

o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske 

hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. 

 

-p. starosta informoval ohľadom poslednej triedy materskej škôlky – do konca roka bude 

pripravený projekt na rekoštrukciu priestorov 

 

- p.Janka Pazderová navrhla opravu brány na cintorín a kedy bude opravená hojdačka na 

ihrisku na Sihlách, vytrhnutá doska – p.starosta informoval, že opravu pokazených častí 

uskutočnia p. Stanislav Žúbor a p. Jozef Matúš, ďalej upozornila na vrátenie nádoby na 

plasty k obchodu v Havranej, lebo občania nemajú kde dávať plasty a tým pádom končia 

v komunálnom odpade 

 

p. Miroslav Chudaš sa infomoval či pri novom detskom ihrisku, ktoré bolo zriadené pre 

potreby materskej školy bude kamerovo sledované 

 

p. starosta predniesol návrh o možnosti odkúpenia pozemkov Jána Žúbora, bytom Biela 83, 

027 05 Zázrivá na uvedených listoch vlastníctva:  LV č. 4791 navrhovaná kúpna cena 

1206,00 €, LV č. 7734 navrhovaná kúpna cena 99,00 €, LV č. 7735 navrhovaná kúpna cena 

3,00 €, LV č. 8133 navrhovaná kúpna cena 407,50 €, LV č. 8178 navrhovaná kúpna cena 

799,00 €, LV č. 8180 navrhovaná kúpna cena 180,00 €, LV č. 8182 navrhovaná kúpna cena 

508,00 €, LV č. 8243 navrhovaná kúpna cena 13,00 €, LV č. 8245 navrhovaná kúpna cena 

527,00 €, LV č. 8337 navrhovaná kúpna cena 100,00 €, LV č. 10840 navrhovaná kúpna 

cena 100,00 € z konkurznej podstaty vedenej u správcu JUDr. Márie Cabadajovej, 

M.Rázusa 5, 010 01 Žilina. 

 

UZNESENIE č.73/3/2021 

Odkúpenie pozemkov pozemkov Jána Žúbora, bytom Biela 83, 027 05 Zázrivá na 

uvedených listoch vlastníctva:  LV č. 4791 navrhovaná kúpna cena 1206,00 €, LV č. 7734 

navrhovaná kúpna cena 99,00 €, LV č. 7735 navrhovaná kúpna cena 3,00 €, LV č. 8133 

navrhovaná kúpna cena 407,50 €, LV č. 8178 navrhovaná kúpna cena 799,00 €, LV č. 8180 

navrhovaná kúpna cena 180,00 €, LV č. 8182 navrhovaná kúpna cena 508,00 €, LV č. 8243 

navrhovaná kúpna cena 13,00 €, LV č. 8245 navrhovaná kúpna cena 527,00 €, LV č. 8337 

navrhovaná kúpna cena 100,00 €, LV č. 10840 navrhovaná kúpna cena 100,00 € 

z konkurznej podstaty vedenej u správcu JUDr. Márie Cabadajovej, M.Rázusa 5, 010 01 

Žilina. 

 

Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

 



10. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo 

všetkými 6 prítomnými poslancami.  

 

 

11. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:55 h. 

 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                    JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:               Janka Pazderová                   Ing. Ladislav Teličák 
 


