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Z á p i s n i c a  

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v   O r a v s k e j    L e s n e j ,  
konaného dňa 7. decembra   2020 

 
 
 
 

  



Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   O r a v s k e j    L e s n e j , konaného dňa 

        7. decembra  2020 o 15.30 hod. v kultúrnom dome  v Oravskej Lesnej 

 

 

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce 

  Poslanci: pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, Ing.  

       Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan    

      

      Neprítomní: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Ladislav Briš, Martin  

     Podstavek, Jozef Brňák  

Ďalší prítomní: Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce   

    Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ 

     

 

    

Verejnosť: podľa prezenčnej listiny  

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ ako riadne zasadanie 

OZ. Vzhľadom k tomu, že Obecné zastupiteľstvo nebolo o 15.30 hodine uznášania schopné, 

nakoľko z celkového počtu 11 poslancov boli prítomní 4 poslanci, bola schôdza prerušená 

a rokovanie začalo až o 16.30 hod. kedy OZ bolo po príchode ďalších poslancov OZ uznášania 

schopné. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Zapisovateľka: Anna Pojezdalová  

Overovatelia:   Anton Kojda  

   Emil Rabčan   
  

   

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Mgr. Dominik Dendis, Ing. Augustín Viater   

členovia 

Mandátová komisia: Ing. Miroslav Kolenčík   

 

Predseda mandátovej komisie p. Ing. Miroslav Kolenčík, konštatoval, že OZ je  uznášania 

schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 6.  

 

 



 

 

K bodu 4. Schválenie programu rokovania 

 

Bol navrhnutý nasledovný program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

8. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Oravská Lesná za rok 2020 

9. Prerokovanie jednotlivých žiadostí o predaj, kúpu, zámenu, nájom nehnuteľnosti vo 

    vlastníctve obce Oravská Lesná 

10. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 

11. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 1/2020 o dani za ubytovanie 

12. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti v 

      zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

      komunálne odpady a drobné a stavebné odpady 

13. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 3/2020 o miestnych daniach a 

      miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

14. Prerokovanie návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi 

      odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Lesná 

15. Interpelácie 

16. Rôzne 

17. Záver rokovania 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  program rokovania  

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

Bol schválený navrhnutý program rokovania bez zmien.  

 

K bodu číslo 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

 

Správu predniesol p. kontrolór obce.  Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.  

P. starosta informoval prítomných o jednotlivých zmluvách, ktoré boli dané na zápis zmien v 

evidencii na kataster v NO, ktoré zmeny sú už rozhodnutím katastra zapísané a u ktorých je 

potrebné na základe výzvy doplniť niektoré náležitosti.  

Ďalej p. starosta informoval prítomných o nasledovnom:  

- prekleňovací úver so Slovenskou sporiteľňou – v riešení, je potrebné doplniť podklady  



-   odkúpenie  pozemku od  Antona Murína, ktorý chceme využiť na výstavbu multifunkčného 

ihriska v rámci projektu financovaného prostredníctvom NFP z OP vyhlásených zo strany MAS 

Biela Orava -  je problém s vydaním rozhodnutia o priznaní VP v prospech pána Murína, 

nakoľko SPF nechce udeliť súhlas s vydržaním podielov po neznámych vlastníkoch  

 

- značenie ciest počas zimného obdobia  

 

- ďalej sa poslanci informovali na stavebniny – Kojda, kde stavba je postavená na vodnom toku        

povodia Váhu. P. Kojda má doložiť doklady. Pani Olbertová, pracovníčka stavebného úradu, 

pripravuje výzvu s uvedením zoznamu dokladov potrebných na posúdenie stavby samotnej. 

 

- opätovne boli prejednané žiadosti o zníženie nájmu a to zo strany žiadateľov (nájomníkov):  

 

- Ľubomíra Vrábľová  

- Štefánia Vrábľová  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zníženie nájmu pre nájomníkov: Ľubicu Vrábľovú za priestory Kaderníctva  a Štefániu 

Vrábľovú  za priestory Pizzerie.  

 

 

Hlasovanie: za:   0    

  proti:       Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis 

            zdržal sa: Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

        Emil Rabčan   

 

 Uznesenie nebolo schválené. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesenia. 

 

 

K bodu číslo 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

 

V tomto bode programu bol určený termín dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce 

Oravská Lesná a to na deň 5. februára 2021. Ďalej boli určené kvalifikačné predpoklady 

a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná ako aj náležitosti 

prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná. 

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo 

osobne najneskôr do 22. januára 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

„Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: 

Obecný úrad Oravská Lesná 

029 57  Oravská Lesná 291  

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 

 6 rokov.  

Ďalej poslanci určili rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská 

Lesná vo výške 0,4 úväzku. 



Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná tvorí súčasť zápisnice 

a bude zverejnené postupom stanoveným zákonom.  

 

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

vyhlasuje  

 

1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 

5.02.2021. 

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo 

osobne najneskôr do 22. januára 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

„Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: 

Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57  Oravská Lesná 291 

     3.  rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40  

          ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hodín týždenne/. Hlavný 

          kontrolór je volený na funkčné obdobie 6 rokov.  

 
 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná bude zverejnené na úradnej 

tabuli.  

 

 

 
K bodu číslo 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

 

Správu predniesol kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.  

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje   
plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

 

 



K bodu číslo 8. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Oravská Lesná za rok 2020 

 

- Vyúčtovanie dotácie za škôlku 

- Covid 19 – dotácia  

- Garáž IVECO – pri ZŠ s MŠ - 8162 

- Príjem z originálov ZŠ s MŠ 

- Mzdy opatrovateľky – čaká sa na príjem zo štátu 

- Náhradné diely k strojom na zimnú údržbu- štiepkovač, orezavač stromov, 

ohrievač, zimné pneumatiky  

- Rozhľadňa – musíme sa rozhodnúť, či pôjdeme do tohto projektu  

- Materiál z vlastných zdrojov  – svah Hablák – projektant dostal objednávku, avšak 

práce nezačal. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

 

a/zmenu rozpočtu č. 9  na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 05 podľa §  

   14 ods. 2, písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami 

   a navýšenie príjmov a výdavkov   

 

b/ zmenu rozpočtu č. 10  na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 06 podľa §  

   14 ods. 2, písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami 

   a navýšenie príjmov a výdavkov   

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje   
zmenu rozpočtu č. 11 na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. 

b/ zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov 

a výdavkov.  

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis         

            proti:  0 

            zdržal sa: Emil Rabčan  

 

 

 

K bodu číslo 9. Prerokovanie jednotlivých žiadostí o predaj, kúpu, zámenu, nájom 

nehnuteľnosti vo   vlastníctve obce Oravská Lesná 

 

V tomto bode programu boli prejednané jednotlivé žiadosti o predaj, kúpu, zámenu, nájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oravská Lesná 

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo 

 



schvaľuje  

 

a/kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:  Jozefínou DULOVCOVOU, rodenou Kolenčíkovou,  

bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 471, štátna príslušnosť Slovenská republika a Jozefom  

SROGOŇOM, rodeným Srogoňom,  bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 941, štátna príslušnosť 

Slovenská republika a kupujúcim:  Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa 

novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.10400/179-trvalý trávny porast o výmere 

1130 m2, vytvoreného geometrickým plánom č.114/2019 zo dňa 29.04.2019, vyhotoviteľa Brandys 

s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 431 281, úradne overeného dňa 

22.05.2019, pod č.388/2019 z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č.10823-orná pôda 

o výmere 1307 m2, zapísaného v LV č.4102 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 2 na meno predávajúceho Jozefa Srogoňa v 1/2-ici, pod B 4 na meno 

predávajúcej Jozefíny Dulovcovej v ½-ici.  

b/kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou vo výške 14,50 Eur/m2, kúpna cena 
predstavuje  16.385,- Eur, slovom šesťnásťtisíctristoosemdesaťpäť eur, ktorá kúpna cena bude  
vyplatená kupujúcim  predávajúcemu Jozefovi Srogoňovi  v ½-ici t.j. vo výške 8.192,50 Eur, 
predávajúcej Jozefíne Dulovcovej v ½-ici vo výške 8.192,50 Eur, a to tak, že Jozefovi Srogoňovi 
bude vyplatená časť kúpnej ceny vo výške  4.096,25 Eur do 7-mich dní odo dňa povolenia vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,  a časť kúpnej ceny vo výške  4.096,25 bude 
vyplatená v lehote do jedného roka od povolenia vkladu vlastníckeho práva tejto zmluvy do KN 
a predávajúcej Jozefíne Dulovcovej bude vyplatená časť kúpnej ceny  vo výške  4.096,25 Eur do 
7-mich dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,  a časť kúpnej 
ceny vo výške  4.096,25 Eur bude vyplatená v lehote do jedného roka od povolenia vkladu 
vlastníckeho práva tejto zmluvy do KN 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí  ½  Obec Oravská Lesná ako kupujúci  

     a ½ Jozefína Dulovcová a Jozef Srogoň ako predávajúci 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  
 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

 a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Spoločnosťou Kumitech s.r.o. Čingov 860, 951 31 

Močenok, IČO:50290266, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vo 

vl.č.37568/T, zastúpená konateľom Milanom Kulichom a kupujúcim Obcou Oravská Lesná, 

029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. 

starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra KN „C“ 

parcelné číslo 8589/6-ostatná plocha o výmere 77 m2,  vytvorený z KN „C“ parcely č.8589/6-



ostatná plocha  o výmere 100 m2, č.8589/7-trvalý trávny porast o výmere 21 m2, vytvorený 

KN „C“ parcely č.8589/5-trvalý trávny porast o výmere 25 m2, č.8589/8-ostatná plocha 

o výmere 23 m2, vytvorenej z KN „C“ parcely č.8589/6-ostatná plocha o výmere 100m2, 

č.8589/9-trvalý trávny porast o výmere 93 m2, vytvorenej z KN „C“ parcely č.8589/4-trvalý 

trávny porast o výmere 122 m2, zapísaných vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 3718 k. 

ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúceho 

v 1/1-ine, všetky novovytvorené pozemky vytvorené  na základe Geometrického plánu 

č.46474803-59/2020 zo dňa 26.08.2020,  úradne overeného 28.09.2020,  pod č.996/2020 

vyhotoviteľa EasyMAP s.r.o ul.Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO:46474803 a 

kúpnu zmluvu medzi predávajúcou: Ľubicou  CHUDJAKOVOU rodená Karatníkovou,  

bytom 029 56 Zakamenné č.745, štátna príslušnosť Slovenská republika a kupujúcim Obcou 

Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom 

Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra KN 

„C“ parcelné číslo 8632/4-trvalý trávny porast o výmere 37 m2, vytvorený z KN „C“ parcely 

č.8632/1-trvalý trávny porast o výmere 1106 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností 

LV č.2428 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcej v 1/1-ine, vytvorený  na základe Geometrického plánu č.46474803-59/2020 zo 

dňa 26.08.2020,  úradne overeného 28.09.2020,  pod č.996/2020 vyhotoviteľa EasyMAP s.r.o 

ul.Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO:46474803. 

 

b/Kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou vo výške spolu 2,-Eurá, slovom dve eurá, 

ktorá kúpna cena bude  vyplatená predávajúcemu spoločnosti  Kumitech s.r.o. Čingov 860, 951 

31 Močenok, IČO:50290266 vo výške 1,- Eur, predávajúcej  Ľubici Chudjakovej vo výške 1,- 

Euro, a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy obaja  predávajúci potvrdzujú, že 

im bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 

 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

a/kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi  Pavol TEREŠTÍK, rodený Tereštík, bytom 029 57 

Oravská Lesná č.517, štátna príslušnosť Slovenská republika, 2/Pavol SMOLKA, rodený 

Smolka, a manž. Mgr. Dominika SMOLKOVÁ, rodená Vrábľová,  obaja bytom 029 57 

Oravská Lesná č.381, obaja štátna príslušnosť Slovenská republika, 3/Jozef FAJČÁK, rodený 

Fajčák,  a manž. Blanka FAJČÁKOVÁ, rodená Tereštíková, obaja bytom 029 57 Oravská 

Lesná č.518, obaja štátna príslušnosť Slovenská republika, 4/ Milan POJEZDALA, rodený 

Pojezdala,  a kupujúcim  Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 



00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom  obce, ktorej predmetom je 

kúpa novovytvoreného  pozemku  parcela registra „C“ KN č.9700/356-ostatná plocha o výmere 

40 m2, vytvorená z KN „C“ parcely č.9700/356-ostatná plocha o výmere 40 m2, zapísaná vo 

výpise z katastra nehnuteľností LV č.5144 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho  Jozefa Fajčáka, rodený Fajčák a Blanky Fajčákovej, 

rodenej Tereštíkovej  v 9/10-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Pavla Smolku, rodený Smolka, 

a manželky Mgr. Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-ine, novovytvorený pozemok 

parcelu registra „C“ KN č.9700/362-ostatná plocha o výmere 19 m2, vytvorená z KN „C“ 

parcely č.9700/362-ostatná plocha o výmere 19 m2, zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností 

LV č. 5145 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúceho Pavla Tereštíka, rodený Terštík v 8/10-inách, pod B 2 na mená predávajúcich Pavla 

Smolku, rodený Smolka a manž. Mgr. Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-tine, pod B 

3 na mená predávajúcich Jozefa Fajčáka, rodený Fajčák a manž. Blanky Fajčákovej, rodenej 

Tereštíkovej v 1/10-ine,  novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/431-ostatná 

plocha o výmere 22 m2, vytvorená z KN „E“ parcely č.10724-orná pôda o výmere 171 m2, 

zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4079 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, 

okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Pavla Tereštíka, rodený Tereštík v 1/1-ine, 

novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/432-ostatná plocha o výmere 162 m2,  

vytvorená z KN „E“ parcely č.10644/1-trvalý trávnatý porast o výmere 1826 m2, zapísaná vo 

výpise z katastra nehnuteľností LV č.4046 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,  okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Milana Pojezdala, rodený Pojezdala,  1/1-ine, 

novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/435-ostatná plocha o výmere 123 m2, 

vytvorená z „C“ KN parcely č.9700/359-ostatná plocha o výmere 292 m2, zapísaná vo výpise 

z katastra nehnuteľností LV č. 5144 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, 

pod B l na mená predávajúcich Jozef Fajčák, rodený Fajčák a manž.Blanka Fajčáková, rodená 

Tereštíková v 9/10-inách, pod B 2 na mená predávajúcich Pavol Smolka, rodený Smolka a manž. 

Mgr. Dominika Smolková, rodená Vrábľová v 1/10-ine, novovytvorený pozemok parcela registra 

„C“ KN č.9700/436-ostatná plocha o výmere 9 m2, vytvorená z KN „E“ parcely č.10724-orná 

pôda o výmere 171 m2, zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4079 k. ú. Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno Pavol Tereštík, rodený Tereštík v 1/1-

ine, ktoré novovytvorené parcely sú všetky vytvorené geometrickým plánom č. 176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs, s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 

431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020 pod č.630/2020. 

b/kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou spolu vo výške 5,-Euro, slovom päť euro,  
z toho predávajúcemu  Pavlovi Tereštíkovi bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcim Jozefovi 
Fajčákovi a manželke Blanke Fajčákovej bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcim Pavlovi 
Smolkovi a manželke Mgr. Dominike Smolkovej bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcemu 
Milanovi Pojezdalovi, nar. 10.11.1942 bude vyplatená suma 1, Euro, predávajúcemu Milanovi 
Pojezdalovi, nar. 26.04.1969, bude vyplatená suma 1,- Euro,  a to všetko  pri podpise tejto zmluvy. 
Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im dohodnutá kúpna cena bola vyplatená 
 

 c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  



Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

predĺženie nájomnej  zmluvy medzi obcou Oravská Lesná, 029 57  Oravská Lesná č. 291, 

IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom  obce a Ing. Michalom 

Beloritom, bytom Oravská Lesná 917, 029 57 Oravská Lesná na prenájom nebytových 

priestorov v kultúrnom dome v Oravskej Lesnej  za účelom skúšobne pre hudobnú kapelu na 

dobu určitú  do 30. 4. 2021.  

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

Po uvedenom termíne, ktorý je uvedený v uznesení sa musia vysťahovať.  

 

 

- Kúpna zmluva Anna Brňáková sa presúva na ďalšie rokovanie OZ  

- žiadosť Anna Podstavkovej o odkúpenie pozemku sa taktiež presúva na ďalšie rokovanie OZ  

   ako aj kúpna zmluva Filipczyka  

 

 

 

K bodu číslo 10. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský 

rok 2019/2020 

 

Správu predniesol riaditeľ školy p. Mgr. Miroslav Kvak. 

Informoval prítomných o nasledovnom:  

V ZŠ v Oravskej Lesnej máme 19 tried a to 8 tried – I. stupňa a 11 tried – II. stupňa a 3 

oddelenia školského klubu. Zápis prvákov v dôsledku epidémie bol elektronický. Pre pandémiu 

COVID 19 sa neuskutočnili rôzne aktivity. Prevažný čas bolo distančné vyučovanie.  

Previedli sa opravy a údržby za pomoci Obce Oravská Lesná : okná budovy, oprava strechy, 

fasáda školy, multifunkčné ihrisko a oplotenie.  

Do budúcnosti plánujú: opravu okien na prístavbe základnej školy a odvodnenie.  

Ako škola sa umiestnili v rámci Žilinského kraja na 14. mieste a v rámci okresu na 1. mieste 

a to zo 76 škôl.  

Správa je písomná a je zverejnená na webovej stránke školy.  

 

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020.  

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       



            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

 

K bodu číslo 11. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 1/2020 o dani za 

ubytovanie 

 
Sadzba dane je 0,25 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Celá výška vybratej dane za 

ubytovanie je investovaná do aktivít na podporu a rozvoj turizmu v našej obci ako napr. tlač 

informačných a propagačných materiálov, tlač informačných turistických máp, zber a spracovanie 

odpadu, zimná údržba k lesnej úvraťovej železnici, označenie turisticky vyznaných bodov 

a jednotlivých častí našej obce a mnohé iné. V prípade, že sa daň za ubytovanie bude dariť vyberať 

v jej plnej výške, môžu byť tieto investície odvážnejšie a rovnako tiež oveľa väčšieho rozsahu. 

 S účinnosťou od 1. 1. 2021 bude výkaz  o dani za ubytovanie  doručený do 15 dní po ukončení 

štvrťroka. Poskytovateľ ubytovania resp, prenajímateľ rekreačného objektu bude mať povinnosť 

doručiť aj nulový výkaz. Ďalej v § 11, za odsek 4, doplniť odsek 5.  Za prechodné obdobie, t. j. 

mesiace 11 – 12/2020 predloží hlásenie o počte ubytovaných spolu s výkazom za I. štvrtok 2021 do 

15. 4. 2021. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

VZN č. 1/2020  o daní za ubytovanie so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou 

od 1. 1. 2021 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

    Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan          

            proti:  0 

            zdržal sa: Ing.  Augustín Viater  

 

 

 

K bodu číslo 12. Prerokovanie návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 2/2020 o dani 

z nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oravská Lesná  

- p. starosta povedal, že ostatné plochy boli nespravodlivo zdaňované vzhľadom na 

úžitkovosť pozemkov. Po konzultácii tohto problému v obecnej rade táto odporúča poslancom 

OZ uvedenú sadzbu znížiť v rámci úpravy VZN obce o dani z nehnuteľností.   

V prípade pozemkov, klasifikovaných ako druh pozemku – Ostatné plochy poslanci OZ 

navrhli, aby sa ostatné plochy zdaňovali len v rámci zastavaného územia. Úľava 100 % na 

pozemky – ostatné plochy sa navrhla len mimo zastavaného územia.  

V § 8 sa vypúšťa odst. 2, bod a, b, c, odst. 3 a odst. 5 v celom rozsahu a nahrádza sa novým 

znením:  

2. Správca dane poskytuje zníženie dane na základe predložených dokladov preukazujúcich 

dôvod zníženia vo výške: 20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, na 

pozemky /ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu/, ktorých vlastníkmi sú občania vo 

veku nad 65 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s 



ťažkým zdravotným postihnutím / úľava bude poskytnutá aj rodinným príslušníkom v 

príbuzenskom pomere v priamom rade, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s vlastníkom 

nehnuteľnosti a sú držiteľmi preukazu ZŤP/ a občania v hmotnej núdzi, ak túto skutočnosť 

preukážu potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 3. Doklady, preukazujúce dôvody na poskytnutie zníženia dane zo stavieb, dane z bytov a 

dane z pozemkov podľa § 8 odst. 2 tohto VZN, predloží daňovník správcovi dane do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia.  

4. V prípade pozemkov klasifikovaných ako druh pozemku – ostatné plochy nachádzajúcich 

sa mimo zastavaného územia obce Oravská Lesná, určené platným územným plánom obce sa 

poskytuje zľava z vyrubenej dane vo výške 100 % 

 

V § 6 sa dopĺňa odst. 4 s nasledovným znením:  

Nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na LV ako rodinný dom, ale nevyužíva sa na trvalé 

bývanie /na uvedenej nehnuteľnosti nie je žiadna osoba prihlásená na trvalý pobyt/ 

bude na účely posudzovania sadzby dane ako chata alebo stavba na individuálnu 

rekreáciu. 

V § 5 sa základ dane a sadza dane nahrádza novým znením:  

Základ dane v eurách/m2    Sadzba dane v % 

a) orná pôda     0,0647      1 

b) trvalé trávne plochy   0,0189      1 

c) záhrady     1,85       0,8 

d) lesné pozemky    0,057        2,5 

e) zastavané plochy a nádvoria  1,85       0,8 

f) stavebné pozemky    14,86       0,25 

g) ostatné plochy    1,85       1 

 Návrh  na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

VZN č. 2/2020  o dani z nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oravská Lesná  

so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou od 1. 1. 2021 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis,           

            proti:  0 

            zdržal sa: Emil Rabčan   

 



K bodu číslo 13. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 3/2020 o miestnych 

daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Tento bod programu sa odročil na ďalšie rokovanie OZ.  

 

 

 

K bodu číslo 14. Prerokovanie návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o nakladaní s 

komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Lesná 

 

p. starosta prítomných informoval, že uvedené zmeny reagujú na zmeny aktuálne platnej 

legislatívy upravujúcej nakladanie s odpadmi na území SR a teda aj na území našej obce v rámci 

miestnych pomerov. Jeho znenie bolo prekonzultované s odborníkmi. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

1. VZN č. 3/2020  o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Oravská Lesná so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou od 1. 1. 

2021 
 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík, Anton  Kojda,  Jozef  Rošťák, 

   Ing.  Augustín  Viater, Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan   

       

            proti:  0 

            zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu číslo 15. Interpelácie  

 

- p. Ing. Miroslav Kolenčík žiadal umiestniť pri detskom ihrisku MŠ koše na separáciu. 

 

- p. Jozef Rošťák žiadal pri Dušanovi Kvakovi dať nádobu na posyp 

- p. starosta odpovedal, že nádoba je umiestnená pri novostavbe Martina Podstavka, 

v prípade, že bude umiestnená aj tam, naplní sa štrkom 

 

- p. Emil Rabčan informoval, že pri Jozefovi Fajčákovi nejde rozhlas 

 

- p. Ing. Augustín Viater sa pýtal na garáž pre hasičov 

 

- p. riaditeľ školy Mgr. Miroslav Kvak povedal, že je tam urobená aj elektrika a kúrenie 

- p. starosta vyzdvihol prácu hasičov, ktorí sa svojpomocne podieľali na výstavbe tejto  

garáže 

 

 

 



K bodu číslo 16. Rôzne 

 

 V tomto bode programu neboli prejednané žiadne žiadosti ani pripomienky.   

 

 

K bodu  17. Záver rokovania  

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

Zasadanie OZ bolo ukončené dňa 7. 12. 2020 – o 22.30  hod. 

 

 

 

Zapísala: Anna Pojezdalová  

 

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Marek M a j d i š , PhD. 

            starosta obce  

  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Anton Kojda,  poslanec OZ    ...................................................... 

 

 

Emil Rabčan,  poslanec OZ     ........................................................ 
  



U z n e s e n i e číslo 69/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 

U z n e s e n i e číslo 70/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

vyhlasuje  

 

1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 

5.02.2021. 

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo 

osobne najneskôr do 22. januára 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

„Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: 

Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57  Oravská Lesná 291 

     3.  rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40  

          ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hodín týždenne/. Hlavný 

          kontrolór je volený na funkčné obdobie 6 rokov.  
 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo 71/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 1. polrok 2021 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 



U z n e s e n i e číslo 72/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/ 

zákona č. 583/2004 Z .z., konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov 

a výdavkov.  

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 73/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

a/kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:  Jozefínou DULOVCOVOU, rodenou Kolenčíkovou,  

bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 471, štátna príslušnosť Slovenská republika a Jozefom  

SROGOŇOM, rodeným Srogoňom,  bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 941, štátna príslušnosť 

Slovenská republika a kupujúcim:  Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa 

novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.10400/179-trvalý trávny porast o výmere 

1130 m2, vytvoreného geometrickým plánom č.114/2019 zo dňa 29.04.2019, vyhotoviteľa Brandys 

s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 431 281, úradne overeného dňa 

22.05.2019, pod č.388/2019 z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č.10823-orná pôda 

o výmere 1307 m2, zapísaného v LV č.4102 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 2 na meno predávajúceho Jozefa Srogoňa v 1/2-ici, pod B 4 na meno 

predávajúcej Jozefíny Dulovcovej v ½-ici.  

b/kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou vo výške 14,50 Eur/m2, kúpna cena 
predstavuje  16.385,- Eur, slovom šesťnásťtisíctristoosemdesaťpäť eur, ktorá kúpna cena bude  
vyplatená kupujúcim  predávajúcemu Jozefovi Srogoňovi  v ½-ici t.j. vo výške 8.192,50 Eur, 
predávajúcej Jozefíne Dulovcovej v ½-ici vo výške 8.192,50 Eur, a to tak, že Jozefovi Srogoňovi 
bude vyplatená časť kúpnej ceny vo výške  4.096,25 Eur do 7-mich dní odo dňa povolenia vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,  a časť kúpnej ceny vo výške  4.096,25 bude 
vyplatená v lehote do jedného roka od povolenia vkladu vlastníckeho práva tejto zmluvy do KN 
a predávajúcej Jozefíne Dulovcovej bude vyplatená časť kúpnej ceny  vo výške  4.096,25 Eur do 
7-mich dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,  a časť kúpnej 
ceny vo výške  4.096,25 Eur bude vyplatená v lehote do jedného roka od povolenia vkladu 
vlastníckeho práva tejto zmluvy do KN 
 



c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí  ½  Obec Oravská Lesná ako kupujúci  

     a ½ Jozefína Dulovcová a Jozef Srogoň ako predávajúci 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 

 

 

U z n e s e n i e číslo 74/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Spoločnosťou Kumitech s.r.o. Čingov 860, 951 31 

Močenok, IČO:50290266, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vo 

vl.č.37568/T, zastúpená konateľom Milanom Kulichom a kupujúcim Obcou Oravská Lesná, 

029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. 

starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra KN „C“ 

parcelné číslo 8589/6-ostatná plocha o výmere 77 m2,  vytvorený z KN „C“ parcely č.8589/6-

ostatná plocha  o výmere 100 m2, č.8589/7-trvalý trávny porast o výmere 21 m2, vytvorený 

KN „C“ parcely č.8589/5-trvalý trávny porast o výmere 25 m2, č.8589/8-ostatná plocha 

o výmere 23 m2, vytvorenej z KN „C“ parcely č.8589/6-ostatná plocha o výmere 100m2, 

č.8589/9-trvalý trávny porast o výmere 93 m2, vytvorenej z KN „C“ parcely č.8589/4-trvalý 

trávny porast o výmere 122 m2, zapísaných vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 3718 k. 

ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúceho 

v 1/1-ine, všetky novovytvorené pozemky vytvorené  na základe Geometrického plánu 

č.46474803-59/2020 zo dňa 26.08.2020,  úradne overeného 28.09.2020,  pod č.996/2020 

vyhotoviteľa EasyMAP s.r.o ul.Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO:46474803 a 

kúpnu zmluvu medzi predávajúcou: Ľubicou  CHUDJAKOVOU rodená Karatníkovou,  

bytom 029 56 Zakamenné č.745, štátna príslušnosť Slovenská republika a kupujúcim Obcou 

Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom 

Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra KN 

„C“ parcelné číslo 8632/4-trvalý trávny porast o výmere 37 m2, vytvorený z KN „C“ parcely 

č.8632/1-trvalý trávny porast o výmere 1106 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností 

LV č.2428 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcej v 1/1-ine, vytvorený  na základe Geometrického plánu č.46474803-59/2020 zo 

dňa 26.08.2020,  úradne overeného 28.09.2020,  pod č.996/2020 vyhotoviteľa EasyMAP s.r.o 

ul.Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO:46474803. 

 

b/Kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou vo výške spolu 2,-Eurá, slovom dve eurá, 

ktorá kúpna cena bude  vyplatená predávajúcemu spoločnosti  Kumitech s.r.o. Čingov 860, 951 

31 Močenok, IČO:50290266 vo výške 1,- Eur, predávajúcej  Ľubici Chudjakovej vo výške 1,- 



Euro, a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy obaja  predávajúci potvrdzujú, že 

im bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 

 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 

 

U z n e s e n i e číslo 75/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

a/kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi  Pavol TEREŠTÍK, rodený Tereštík, bytom 029 57 

Oravská Lesná č.517, štátna príslušnosť Slovenská republika, 2/Pavol SMOLKA, rodený 

Smolka, a manž. Mgr. Dominika SMOLKOVÁ, rodená Vrábľová,  obaja bytom 029 57 

Oravská Lesná č.381, obaja štátna príslušnosť Slovenská republika, 3/Jozef FAJČÁK, rodený 

Fajčák,  a manž. Blanka FAJČÁKOVÁ, rodená Tereštíková, obaja bytom 029 57 Oravská 

Lesná č.518, obaja štátna príslušnosť Slovenská republika, 4/ Milan POJEZDALA, rodený 

Pojezdala,  a kupujúcim  Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom  obce, ktorej predmetom je 

kúpa novovytvoreného  pozemku  parcela registra „C“ KN č.9700/356-ostatná plocha o výmere 

40 m2, vytvorená z KN „C“ parcely č.9700/356-ostatná plocha o výmere 40 m2, zapísaná vo 

výpise z katastra nehnuteľností LV č.5144 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho  Jozefa Fajčáka, rodený Fajčák a Blanky Fajčákovej, 

rodenej Tereštíkovej  v 9/10-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Pavla Smolku, rodený Smolka, 

a manželky Mgr. Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-ine, novovytvorený pozemok 

parcelu registra „C“ KN č.9700/362-ostatná plocha o výmere 19 m2, vytvorená z KN „C“ 

parcely č.9700/362-ostatná plocha o výmere 19 m2, zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností 

LV č. 5145 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúceho Pavla Tereštíka, rodený Terštík v 8/10-inách, pod B 2 na mená predávajúcich Pavla 

Smolku, rodený Smolka a manž. Mgr. Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-tine, pod B 

3 na mená predávajúcich Jozefa Fajčáka, rodený Fajčák a manž. Blanky Fajčákovej, rodenej 

Tereštíkovej v 1/10-ine,  novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/431-ostatná 

plocha o výmere 22 m2, vytvorená z KN „E“ parcely č.10724-orná pôda o výmere 171 m2, 

zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4079 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, 

okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Pavla Tereštíka, rodený Tereštík v 1/1-ine, 

novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/432-ostatná plocha o výmere 162 m2,  

vytvorená z KN „E“ parcely č.10644/1-trvalý trávnatý porast o výmere 1826 m2, zapísaná vo 

výpise z katastra nehnuteľností LV č.4046 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,  okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Milana Pojezdala, rodený Pojezdala,  1/1-ine, 



novovytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.9700/435-ostatná plocha o výmere 123 m2, 

vytvorená z „C“ KN parcely č.9700/359-ostatná plocha o výmere 292 m2, zapísaná vo výpise 

z katastra nehnuteľností LV č. 5144 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, 

pod B l na mená predávajúcich Jozef Fajčák, rodený Fajčák a manž.Blanka Fajčáková, rodená 

Tereštíková v 9/10-inách, pod B 2 na mená predávajúcich Pavol Smolka, rodený Smolka a manž. 

Mgr. Dominika Smolková, rodená Vrábľová v 1/10-ine, novovytvorený pozemok parcela registra 

„C“ KN č.9700/436-ostatná plocha o výmere 9 m2, vytvorená z KN „E“ parcely č.10724-orná 

pôda o výmere 171 m2, zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4079 k. ú. Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno Pavol Tereštík, rodený Tereštík v 1/1-

ine, ktoré novovytvorené parcely sú všetky vytvorené geometrickým plánom č. 176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs, s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 

431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020 pod č.630/2020. 

b/kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou spolu vo výške 5,-Euro, slovom päť euro,  
z toho predávajúcemu  Pavlovi Tereštíkovi bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcim Jozefovi 
Fajčákovi a manželke Blanke Fajčákovej bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcim Pavlovi 
Smolkovi a manželke Mgr. Dominike Smolkovej bude vyplatená suma 1,- Euro, predávajúcemu 
Milanovi Pojezdalovi, nar. 10.11.1942 bude vyplatená suma 1, Euro, predávajúcemu Milanovi 
Pojezdalovi, nar. 26.04.1969, bude vyplatená suma 1,- Euro,  a to všetko  pri podpise tejto zmluvy. 
Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im dohodnutá kúpna cena bola vyplatená 
 

c/ c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 

U z n e s e n i e číslo 76/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

predĺženie nájomnej  zmluvy medzi obcou Oravská Lesná, 029 57  Oravská Lesná č. 291, 

IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom  obce a Ing. Michalom 

Beloritom, bytom Oravská Lesná 917, 029 57 Oravská Lesná na prenájom nebytových 

priestorov v kultúrnom dome v Oravskej Lesnej  za účelom skúšobne pre hudobnú kapelu na 

dobu určitú  do 30. 4. 2021.  

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

          starosta obce 

 
 



U z n e s e n i e číslo 77/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok  2019/2020 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 78/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

VZN č. 1/2020  o daní za ubytovanie so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou 

od 1. 1. 2021 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 79/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

VZN č. 2/2020  o dani z nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oravská Lesná  

so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou od 1. 1. 2021 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 



U z n e s e n i e číslo 80/2020 zo dňa 7. 12.  2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

 

1. VZN č. 3/2020  o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Oravská Lesná so zapracovanými  zmenani a doplneniami  s účinnosťou od 1. 1. 

2021 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 
 

 

 

 


