
Z á p i s n i c a 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,                                                                   

konaného dňa 09. 12.  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: 6 

prítomných poslancov a prítomných občanov. Prečítal program zasadnutia, ktorý aj všetci 

6 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, Jakub Krška a  p. Miroslav Chudaš. 

 

UZNESENIE Č. 74/4/2021  

Schválenie programu OZ  

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

SCHVÁLENÉ 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

     Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová.                           

 

     Overovatelia  zápisnice: Janka Pazderová a Jozef Červeň 

UZNESENIE Č. 75/4/2021  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

SCHVÁLENÉ 

 

3.  Voľba návrhovej  komisie: 

 

     - návrhová komisia: predseda:  Bc.  Jozef  Jurík 

                                              člen:  Ing. Ladislav Teličák.       

                                              člen:  Stanislav Žúbor 

    

UZNESENIE Č. 76/4/2021  

Voľba návrhovej komisie 

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

SCHVÁLENÉ 

                                                

4.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: 

 

- 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. 77/4/2021 

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: 6 ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo odpredaj 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. 

 

-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. 

 

UZNESENIE č. 78/4/2021 

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí. 

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

ZAMIETNUTÉ 

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti. 

 

-Elena Falátová, Petrová 1, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku E KN parc.č.: 20996/11, druh vodná plocha o výmere 136 m2 cca 56 m2, ktorý sa 

nachádza vo dvore pri mojom rodinnom dome Biela 59, za účelom vysporiadania 

pozemkov. 

 

UZNESENIE č. 79/4/2021 

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku E KN parc.č.: 20996/11, druh vodná 

plocha o výmere 136 m2 cca 56 m2, ktorý sa nachádza vo dvore pri mojom rodinnom 

dome Biela 59, za účelom vysporiadania pozemkov. 

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

ZAMIETNUTÉ 

OZ rozhodlo nevyhovieť uvedenej žiadosti. 

 

-Roman Gaššo, Havrania 17, 027 05 Zázrivá -  žiadosť o odkúpenie časti obecného  

pozemku  E KN parc.č.: 14634/3 trvalý trávny porast o výmere 384 m2 ( cca 160 m2) v k.ú. 

Zázrivá, Dolina pri výrobnej hale. K predmetnej žiadosti bola doručená žiadosť 

o odkúpenie pozemku manželmi Jánom a Jozefínou Zaťkovou, bytom Mierová 1966/2, 

026 01 Dolný Kubín, ktorí na spomínanej časti pozemku majú postavenú drobnú stavbu 

a vysadené ovocné kríky.  

 

UZNESENIE č. 80/4/2021  

Žiadosť o odkúpenie časti obecného  pozemku  E KN parc.č.: 14634/3 trvalý trávny 

porast o výmere 384 m2 ( cca 160 m2) v k.ú. Zázrivá, Dolina pri výrobnej hale. 

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

ZAMIETNUTÉ 

OZ rozhodlo zrušiť uznesenie č.17/01/2021, kde ruší zámer odpredaja obecného pozemku, 

pozemok môže byť odpredaný po vyhotovení geometrického plánu žiadateľom:  

p. Romanovi Gaššovi a p. Jánovi Zaťkovi po ich vzájomnej dohode na tvárnosti miesta 

a konzultácii so zástupcom obce pri vymeriavaní pozemku. 

 



- Ján a Jozefína Zaťkovci, Mierová 1966/2, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku pozemku  E KN parc.č.: 14634/3 trvalý trávny porast o výmere 384 m2 

( cca 160 m2) v k.ú. Zázrivá, Dolina, pozemok je pri našom rodinnom dome a na uvedenom 

pozemku máme postavenú drobnú stavbu a nasadené ovocné kríky. 

 

UZNESENIE č. 81/4/2021  

Žiadosť o odkúpenie časti obecného  pozemku  E KN parc.č.: 14634/3 trvalý trávny 

porast o výmere 384 m2 ( cca 160 m2) v k.ú. Zázrivá, Dolina pri rodinnom dome. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

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

o poskytnutie finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov pre klientov 

zariadenia. 

 

UZNESENIE č. 82/4/2021  

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov          

pre klientov zariadenia. 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo žiadosť o finančný príspevok pre všetky zariadenia v obci pre seniorov            

vo výške 15 €/na osobu s trvalým pobytom v obci. 

 

-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. 83/4/2021  

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 

 

-Viera Mäsiarová, Mierová 1967/8, 026 01 Dolný Kubín – žiadosť o zriadenie 

a pripojenie verejného osvetlenia na stĺp pred RD s.č. 10 Ráztoky.  

 

UZNESENIE č. 84/4/2021  

Žiadosť o zriadenie a pripojenie verejného osvetlenia na stĺp pred RD s.č. 10 Ráztoky.  

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

ZAMIETNUTÉ 

 

-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.  

 

 

 



UZNESENIE č. 85/4/2021  

Žiadosť o zriadenie a pripojenie verejného osvetlenia na stĺp pred RD s.č. 10 Ráztoky.  

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

ZAMIETNUTÉ 

 

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

časti obecného 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. 86/4/2021 

Žiadosť o odkúpenie  časti obecného 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 odpredaj uvedených pozemkov ako prípad osobitného zreteľa (pozemok 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlými pozemkami 

žiadateľky). Cena pozemku: 10 €/m2. 

 

-TJ Fatran Zázrivá, Stred 425, 027 05 Zázrivá – žiadosť o dotáciu vo výške 6726 € 

z rozpočtu obce Zázrivá. 

 

UZNESENIE č. 87/4/2021 

Žiadosť o dotáciu vo výške 6726 € z rozpočtu obce Zázrivá 

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

SCHVÁLENÉ 

 

-Mária Tomková, Stred 350, 027 05 Zázrivá – žiadosť o odkúpenie, resp. výmenu  

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 a žiadosť o nájom časti 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). 

 

UZNESENIE č. 88/4/2021 

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 odpredaj uvedeného obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa 

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

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

 

UZNESENIE č. 89/4/2021 

Prenájom časti obecného 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 obecného pozemku o výmere 200 m2 oproti 

rodinnému domu s.č. 75 v k.ú. Zázrivá, Stred. 

 

-Mgr. Anna Víglašová, Jiskrova 1509/10, 010 01 Košice -  žiadosť o odkúpenie časti 

obecného pozemku E KN parc.č.: 20967/28, druh 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  sestra Katarína Kazárová a uvedený pozemok chcú 

odkúpiť vzhľadom  na dlhopretrvávajúce susedské nezhody.  

 

UZNESENIE č. 90/4/2021 

Žiadosť o odkúpenie 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: 6 ZA: 6  PROTI:0  ZDRŽALO SA: 0  

ZAMIETNUTÉ 

OZ rozhodlo nevyhovieť žiadosti o predaj pozemku, doporučuje dať si novú žiadosť 

o prenájom pozemku. 

 

-Lukáš Záň, Biela 28, 027 05 Zázrivá - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E KN 

parc.č.: 20948/58 druh ostatná plocha o výmere 61 m2, nakoľko predmetný pozemok 

využívame ako dvor pred našim rodinným domom.  

 

UZNESENIE č. 91/4/2021 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E KN parc.č.: 20948/58, druh ostatná plocha 

o výmere 61 m2, nakoľko predmetný pozemok využívame ako dvor pred našim 

rodinným domom. 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo zámer odpredaja obecného pozemku za cenu 10 €/m2. 

 

-Veronika Zaťková, Stred 368, 027 05 Zázrivá  - žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku E KN 20937/1,druh ostatná plocha o výmere 60 m2, ktorý sa nachádza pri 

rodinnom dome s.č. 14 Petrová.  

UZNESENIE č. 92/4/2021 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E KN 20937/, druh ostatná plocha o výmere 

60 m2, ktorý sa nachádza pri rodinnom dome s.č. 14 Petrová.  

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

p. starosta informoval o žiadosti OZ Zázrivská muzika, Stred 81, 027 05 Zázrivá                          

na finančný podporu z rozpočtu obce Zázrivá na rok 2022 vo výške 700 €/mesačne. 

 

UZNESENIE č. 93/4/2021 

Žiadosť o finančnú podporu na rok 2022 vo výške 700 €/mesačne 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

 



 

5.Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovými opatreniami 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7 

 

UZNESENIE č. 96/4/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

- p. starosta informoval o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočovým opatrením č. 8 

 

UZNESENIE č. 97/4/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

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

SCHVÁLENÉ 

 

6.Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 

2022-2024. 

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

legislatívou. 

 

UZNESENIE č. 94/4/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 

2022-2024. 

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

BERIE NA VEDOMIE 

 

7.Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2022-2024 

 

- p. starosta predložil programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2022-2024 

 

UZNESENIE č. 95/4/2021 

Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2022-2024 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo rozpočet na rok 2022 

a 

BERIE NA VEDOMIE 

Rozpočet na roky 2023-2024 

 

8.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 - predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik.  

 

UZNESENIE č. 98/4/2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 

 



9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-07/2021 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.  
- p. starosta predložil uvedené VZN 

 

UZNESENIE č. 99/4/2021 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č.14-07/2021 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.  
Prítomní: 6  ZA: 6 PROTI:0 ZDRŽALO SA: 0  

SCHVÁLENÉ 

 

10. Dodatok č.7 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.  

- p. starosta predložil uvedený dodatok č. 7 

 

UZNESENIE č. 100/4/2021 

Dodatok č.7 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. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 6 – 12 – 2021 o podmienkach 

určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro 

odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a 

drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá. 

- p. starosta informoval o liste od: Technické služby, a.s. Ružomberok, ktoré ohlásili 

zvýšenie služieb o 30% a z uvedeného dôvodu sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad 

z pôvodných 25 € na 33 €/osoba/rok. 

 

UZNESENIE č. 101/4/2021 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 6 – 12 – 2021 o podmienkach 

určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro 

odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a 

drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá. 

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

SCHVÁLENÉ 

 

12.-13. Diskusia a interpelácie poslancov 

 

p. Bc. Katarína Majdišová predniesla plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 

UZNESENIE č. 102/4/2021 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

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

SCHVÁLENÉ 



-p. starosta informoval o odpise nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, psa  

a poplatok za komunálny odpad. 

 

UZNESENIE č. 103/4/2021 

Odpis nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, psa a poplatok                   

za komunálny odpad. 

 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok 

 

-p.starosta preniesol návrh aktualizácie Územného plánu obce Zázrivá a otvorenie doplnku 

č. 3 k Územnému plánu obce Zázrivá. 

 

UZNESENIE č. 104/4/2021 

Aktualizácia Územného plánu obce Zázrivá a otvorenie doplnku č. 3 k Územnému 

plánu obce Zázrivá. 

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

SCHVÁLENÉ 

OZ schválilo začatie procesu obstarávania  zabezpečenia spracovateľa ÚPN obce Zázrivá 

 

-p. starosta informoval o vykonaných prácach: na rekonštrukcii domu smútku, o oprave 

bleskozvodu na budove starej škôlky – cez poisťovňu ako škodová udalosť, nové detské 

ihrisko pri materskej škôlke bolo odovzdané do užívania, cesta na Sihly dokončená, 

vykonané odvodnenie cesty pri novom cintoríne, oprava cesty v Doline (pri p. Zdražilovi), 

opravená autobusová zastávka pred Bielou.  

 

Ďalej p. starosta informoval, že bol dovezený posypový materiál, o výberovom konaní na 

zimnú údržbu ciest (zo štyroch uchádzačov boli vybratí traja záujemcovia), vysúťažil sa 

traktor. 

 

p. Bc. Jozef Jurík sa informoval ohľadom chodníka – cyklochodník na križovatku, 

Mlynisko a p. Ing. Ladislav Teličák na chodník do Petrovej. 

 

 

14. Schválenie uznesení 

 

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

všetkými 6 prítomnými poslancami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 

 

  

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                    JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:               Janka Pazderová                       Jozef Červeň 
 

 


