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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 

             11. decembra 2020 o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu v Oravskej Lesnej 

 

 

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

Poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. 

Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater  

       

N e p r í t o m n ý : pp. Marek Bjalorit, Ladislav Briš, Anton Kojda, Martin Podstavek  – 

ospravedlnení  

  

Ďalší prítomní: Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór 

    Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ  

    Ing. Jaroslav Pajkoš, konateľ Lesnianskej vodárenskej spoločnosti 

    Jozefína Dulovcová, účtovníčka 

    Marta Horná, administratívny pracovník 

      

Verejnosť: z dôvodu opatrení neprítomná 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

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

konštatoval, ţe 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. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľka: Zuzana Mazúrová  

Overovatelia:   pp. Jozef Brňák 

   pp. Silvia Srogoňová 
  

   

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

Kolenčík, členovia 

 

Mandátová komisia: pp. Ing. Augustín Viater, predseda, pp. Emil Rabčan, Jozef Brňák, 

členovia  

 

Predseda mandátovej komisie Ing. Augustín Viater konštatoval, ţe OZ je  uznášania schopné, 

nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7.   
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K bodu 4. Schválenie programu rokovania 

 

 

Bol navrhnutý nasledovný program rokovania: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Prerokovanie žiadostí občanov na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu 

6. Prerokovanie jednotlivých žiadostí o predaj, kúpu, zámenu pozemkov s obcou 

Oravská Lesná, schválenie osobitného zreteľa na predaj a zámenu pozemkov 

vo vlastníctve Obce Oravská Lesná 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Oravská Lesná a ZŠ s MŠ na rok 2021 

výhľadovo na roky 2022, 2023; prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu 

8. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

9. Interpelácie poslancov 

10. Rôzne  

11. Záver rokovania 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje   

 

program rokovania  

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

K bodu číslo 5. Prerokovanie žiadostí občanov na prerokovanie Obecnému 

zastupiteľstvu 

 

P. starosta – keďţe máme v jednotlivých ţiadostiach aj ţiadosť p. Fylipczyka, ktorá bola 

odsunutá na poslednom zasadnutí OZ na ďalšie najbliţšie rokovanie OZ, navrhoval jej 

prerokovanie ako prvej. Jedná sa o pozemok KN-C parc. č. 6791/2, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 597 m
2
, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná, evidovaný na LV 

905 v k.ú. Oravská Lesná. Kúpna zmluva /priamy predaj pozemku obce/ je moţný len na 

základe dôvodu hodného osobitného zreteľa: Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 

ţe Obec Oravská Lesná nemôţe ďalej uvedený pozemok vyuţívať a ani ho ponúknuť 

verejným ponukovým konaním z dôvodu jeho dlhodobého uţívania zo strany vlastníka 

nehnuteľnosti stojacej na tomto pozemku a to p. Hany Filipczykovej. Otvára k tejto ţiadosti 
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diskusiu, keďţe uţ bol tento návrh na uznesenie prerokovávaný neviem či má niekto k tomuto 

bodu nejaké otázky. 

 

Ing. Miroslav Kolenčík – mal otázku, čo by sme museli zmeniť, ak by sme chceli pozemky, 

na ktorých sú postavené budovy pred rokom 1976, kde by sme určili koeficient 1,2 násobok 

ceny znaleckého posudku. 

 

p. starosta – Museli by sme prijať nové zásady hospodárenia, ktoré treba aj tak prepracovať 

uviedli by sme v nich toto pravidlo, ktoré by bolo záväzné aj na ďalšie prípady. My sme uţ 

s p. kontrolórom začali riešiť niektoré zmeny, ktoré by sme predloţili na najbliţšie rokovanie 

finančnej komisie v budúcom roku, kde môţeme doplniť aj toto pravidlo. 

 

pp. Ing. Augustín Viater – mal pripomienku, ţe by bolo treba riešiť napríklad nejaký 

zoznam znalcov, ktorí by mohli vypracovávať znalecké posudky. Pretoţe ak nám niekto 

donesie znalecký posudok po 3 €, podľa mňa taká cena nie je adekvátna, aby sa to 

nezneuţívalo. 

 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – podľa mňa by sme mohli do zásad hospodárenia 

zakomponovať aj túto poznámku, ţe znalec musí byť určený zo strany obce. Tieto zásady 

konkrétne teraz neurčíme len, aby sme to mali určené ako by sme to chceli zmeniť.  

 

p. starosta – uviedol, ţe zásady hospodárenia sa upravia v zmysle: nehnuteľnosti stojace na 

pozemkoch, ktoré boli postavené do roku 1976 a ktoré neboli spätne odkúpené od obce 

Oravská Lesná do súkromného vlastníctva budú vlastníkom týchto nehnuteľností 

odpredávané za hodnotu určenú znalcom v zmysle objednávky zo strany obce Oravská Lesná, 

kde všeobecná hodnota pozemku bude zvýšená koeficientom 1,2. Náklady na spracovanie 

znaleckého posudku budú preúčtované ţiadateľovi o kúpu dotknutého pozemku.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

A) kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 

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

kupujúcimi Ludvíkom Filipczykom, rod. Filipczyk a Hanou Filipczykovou, rod. 

Murínovou, bytom Ruská 1773/7, 735 06 Karviná – Nové Město, ktorej predmetom je 

kúpa  

pozemku registra „C“ KN 6791/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m2 zapísaná 

na LV č. 905 katastrálne územie Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, na 

meno predávajúceho v 1/1-ine. 

 

B) Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom určená vo výške 10,57 € za m2, slovom desať 

eur päťdesiatsedem centov za m2. Kúpna cena bude vyplatená kupujúcimi predávajúcemu 

obec Oravská Lesná vo výške 6310,29 € slovom šesťtisíctristodesať eur dvadsaťdeväť centov, 

pri podpise zmluvy. 
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C) Osobitný zreteľ: Obec Oravská Lesná nemôţe ďalej uvedený pozemok vyuţívať a ani ho 

ponúknuť verejným ponukovým konaním z dôvodu jeho dlhodobého uţívania zo strany 

vlastníka nehnuteľnosti stojacej na tomto pozemku a to p. Hany Filipczykovej. 

 

D) Správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradia kupujúci 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

Ďalšia ţiadosť, ktorá nám bola doručená bola ţiadosť od p. Lukáša Úradníka, ktorý ţiada 

o opravu vozovky v časti Jasenovská, smerom od p. Jána Tereštíka číslo domu 521 

k vodojemu, nakoľko sa na vozovke nachádzajú veľké výtlky, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

premávky a môţu poškodiť vozidlá alebo ich časti, ktoré sa po tejto ceste pohybujú, ďalej 

ţiadam o vybudovanie verejného osvetlenia v tejto časti obce a to v zastavanom území, aby 

bol zabezpečený bezpečný pohyb chodcov vo večerných a nočných hodinách. 

 

pp. Jozef Brňák – keďţe je v súčasnej dobe na vozovke sneh, tak by navrhoval keďţe sa 

plánuje oprava ciest a rozšírenie verejného osvetlenia zahrnúť do rozpočtu na budúci rok. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

Ţiadosť p. Lukáša Úradníka o opravu komunikácie bude zahrnutá do rozpočtu obce na budúci 

rok aj do investičných akcií kapitálových výdavkov čo sa týka verejného osvetlenia. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

Ďalšia ţiadosť, ktorá nám bola doručená od p. Magdalény Mordačikovej, kde uvádza: dňa 

08. 08. 2020 nás na Bučine č. d. 267 postihol poţiar, kde nám zhoreli hospodárske budovy. 

Týmto by som Vás chcela poţiadať o finančnú pomoc na stavbu novej hospodárskej budovy 

a príbytkov pre zvieratá. 

 

p. starosta – obec zabezpečila pre nich pomoc vo forme pristavenia kontajnera a odvozu 

kovového šrotu 

 

pp. Jozef Brňák – od urbariátu ţiadali o pomoc vo forme 15 m palivového dreva, ktoré sme 

im poskytli 

 

pp. Ing. Augustín Viater – máme v rozpočte schválenú nejakú poloţku na pomoc v núdzi 
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

preplatenie nákladov na obnovu hospodárskej budovy po poţiari do výšky 700 € s DPH p. 

Magdaléne Mordačikovej 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

Ďalšia ţiadosť, ktorá nám bola doručená od p. Štefana Romana, kde uvádza: čestné 

vyhlásenie vo veci, ktorá sa udiala počas funkčného obdobia starostky Ing. Viery Mazúrovej 

v rokoch 2011-2015. V tomto období mu bol ukradnutý smetný kôš a neplatil za odvoz za 

domový odpad. Keď bývalú starostku oboznámil s týmto problémom, prišla s návrhom 

a moţnosťou dočasného riešenia uvedeného problému. Na základe jej rady si vykopali na 

vlastnom pozemku v zadnej časti jamu /priestor/ s rozmermi dĺţka 10 m, hĺbka 2m, šírka 5 m, 

ktorý vybetónovali a obloţili kameňom. Tam sypali popol z kotolne. Podľa jej prisľúbení, mal 

byť dlh vymazaný v okamihu, ako pán Roman začne opäť platiť odvoz za odpad. Hoci odvoz 

uţ platíme riadne od roku 2013, dlh 405 € nebol do dnešného dňa vymazaný. Týmto ţiadame, 

aby bol dlh vymazaný podľa pôvodnej dohody.  

 

Na základe diskusie sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na návrhu uznesenia a to z toho dôvodu, 

ţe nepredloţil písomnú dohodu s bývalou starostkou obce Ing. Vierou Mazúrovou, bez ktorej 

si nevieme overiť pravdivosť jeho tvrdenia.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

A) ţiadosť p. Štefana Romana na odpustenie dlhu zamieta 

B) schvaľuje splátkový kalendár na dlţnú sumu na obdobie maximálne 24 mesiacov 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

Ďalšia ţiadosť, ktorá nám bola doručená od Mgr. Marcely Svinčákovej, kde sa odvoláva 

voči rozhodnutiu obecného zastupiteľstva k jej ţiadosti o zníţenie poplatku za dodávky tepla. 

Argumentuje, ţe: „sa celková cena nákladov na vykurovanie budovy prepočítava na m
2
 

prenajatej plochy a preto sa kaţdý nájomník musí podieľať na nákladoch za vykurovanie bez 

ohľadu na vykurovanie“. S týmto vyjadrením, samozrejme súhlasí. Avšak musí poukázať na 

skutočnosť, ţe v jej prenajatých priestoroch je jedno z dvoch vykurovacích telies nefunkčné 
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a teda by bolo spravodlivé, aby neplatila plnú sumu (je predsa nespravodlivé ţiadať platbu za 

niečo, čo som neodobrala). Týmto tieţ ţiada o opravu vykurovacieho telesa a namontovanie 

merača tepla, čím bude proces vyúčtovania sumy za odobraté teplo oveľa jednoduchšie 

a objektívnejšie a tieţ ekonomickejšie pre celkové vykurovanie podľa potreby. 

 

p. starosta – ja keď som sa pýtal ohľadom opravy vykurovacieho telesa. Systém na 

vykurovanie sa musí vypustiť a vzhľadom k tomu, ţe je vykurovacia sezóna je oprava 

nereálna. Čo sa týka meračov tepla, tak nevie či je táto moţnosť v našich podmienkach reálna. 

 

pp. Jozef Rošták – nedá sa objektívne určiť či niekto potrebuje viac alebo menej tepla. Buď 

má prenajaté nebytové priestory s vykurovaním alebo bez vykurovania. 

 

pp. Jozef Brňák – sa chcel informovať, či vieme, aké má náklady ročne za vykurovanie –p. 

starosta reagoval, ţe celková prenajatá plocha je 23,45 m2, ročné náklady: rok 2017 - 224,42 

rok 2018 - 207,93, rok 2019 - 234,08, rok 2020 - 200,36 

 

pp. Silvia Srogoňová – neviem či jej to funguje alebo nie, lebo mne sa zdá, ţe si púšťa aj 

ohrievač 

 

p. starosta – v predchádzajúcej ţiadosti ţiadala o zníţenie poplatku za vykurovanie z toho 

dôvodu, ţe vykurovacie telesá nevyuţíva v plnom rozsahu a vzhľadom k predmetu jej 

činnosti jej veľká teplota v miestnosti ani nevyhovuje 

 

pp. Jozef Rošták – aká je chyba na vykurovacom telese – odpovedali, ţe tie radiátory uţ sú 

staré takţe nefunguje regulácia. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo ţiadosti Mgr. Marcely Svinčákovej 07. 12. 2020 vyhovuje avšak 

zavedenie meračov tepla v priestoroch nájomníkov je v súčasnej dobe nie je technicky moţné. 

Vykurovacie teleso bude opravené v najbliţšej moţnej dobe. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil   

                                  Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  pp. Silvia Srogoňová 

 

 

K bodu číslo 6. Prerokovanie jednotlivých žiadostí o predaj, kúpu, zámenu pozemkov s 

obcou Oravská Lesná, schválenie osobitného zreteľa na predaj a zámenu pozemkov vo 

vlastníctve Obce Oravská Lesná 

 

p. starosta – rozdelil by som to na dve časti:  

1) v prvom prípade sa jedná o ţiadosti, kde je potrebné naformulovať dôvod hodný 

osobitného zreteľa (dôvod priameho predaja nehnuteľnosti konkrétnemu ţiadateľovi bez 

predchádzajúceho verejného ponukového konania), ktorý musíme schváliť ak to bude pre 

Obec prijateľné : 
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Prvá je ţiadosť p. Anny Podstavkovej, ktorú sme prerokovali na predchádzajúcom zasadnutí 

avšak nebola prítomná potrebná kvalifikovaná väčšina poslancov, v zmysle zákona 

o nakladaní s majetkom obce. Jedná sa o schválenie zámeru na predaj pozemok registra „C“ 

KN parc. č. 7708/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m
2, 

ktorý sa nachádza na 

Brišovke pod domom p. Podstavkovej. Treba nadefinovať osobitný zreteľ, ak sa obecné 

zastupiteľstvo rozhodne predať tento pozemok priamym predajom bez verejného ponukového 

konania. V prípade schválenia ho musíme na stránke zverejniť po dobu 15 dní. 

 

pp. Mgr. Dominik Dendis – mal otázku, či ten pozemok reálne vyuţívajú, keď majú záujem 

o jeho kúpu – odpovedali, ţe ho vyuţíva na pestovanie zeleniny 

 

pp. Jozef Rošták – oni ten pozemok od obce nekúpili, takţe tam treba určiť predajnú cenu za 

ktorú predávame pozemky z obce 

 

p. starosta – bol k tomuto pozemku vypracovaný znalecký posudok od znalca – Ing. 

Miroslava Obtuloviča z Tvrdošína, č. 46/2020, kde určil všeobecnú hodnotu pozemku v cene 

3,44 /m
2
.  

 

p. riaditeľ – poloţil otázku, či to pôvodne bol ich pozemok – odpovedali, ţe pôvodne to bol 

pozemok ich predkov Brišov, ale v rámci tvorby a rozširovania intravilánu ho obec od týchto 

predkov odkúpila avšak  spätne odkúpený z ich strany nebol. Je to podobný prípad ako bol 

u p. Tisoňovej na Bučine. 

 

pp. Mgr. Dominik Dendis – má otázku, či to, ţe tento pozemok reálne vyuţívajú môţe byť 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa – odpovedali, ţe reálne nie, preto treba určiť taký, aký 

by bol reálny 

 

p. riaditeľ – mal otázku, či by nebolo dobré, keby sa tento pozemok vymenil – poslanci Oz 

v diskusii s takýmto návrhom súhlasili. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

ţiadosť p. Anny Podstavkovej o kúpu pozemku priamym predajom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík,                      

           proti:  pp. Mgr.  Dominik Dendis, Jozef Rošťák, Jozef Brňák, Emil Rabčan   

          zdržal sa:  pp. Ing. Augustín Viater, Silvia Srogoňová 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  
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zámer zámeny pozemku registra „C“ KN parc. č. 7708/1, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 521 m
2 

za pozemok rovnakej bonity a prípadne väčšej rozlohy alebo jeho predaj 

prostredníctvom verejného ponukového konania. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

Druhá ţiadosť kde je potrebné naformulovať a  schváliť dôvod hodný osobitného zreteľa je od 

p. Anny Brňákovej. Predmetom zámeny je pozemok KN-C par. Č. 7742/5, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 32 m
2
, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná, odčlenený z KN-C, 

parc. č. 7742/3 evidovaný na LV 905 v k.ú. Oravská Lesná a pozemok KN-C par. č. 7744/7, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m
2
, odčlenený z KN-E, parc. č. 7744/2 evidovaný 

na LV 2773 v k.ú. Oravská Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21.10.2020 vypracovaný 

Brandys s. r. o., so sídlom ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01, IČO: 36431281, 

úradne overený OÚ Námestovo, katastrálnym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č. 1185/2020. 

 

p. starosta – k schváleniu zámennej zmluvy, musí byť schválený aj dôvod hodný osobitného 

zreteľa, ktorý by mohol byť v nasledovnom znení: obec Oravská Lesná dlhodobo uţíva 

pozemok p. Anny Brňákovej ako parkovisko a zámenou s nevyuţívanou časťou pozemku, 

ktorú p. Anna Brňáková uţíva ako záhradu sa upravia vzájomné vlastnícke vzťahy 

k pozemkom, tak ako ich aj reálne jednotlivé strany uţívajú. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

A) zámer zameniť pozemok KN-C par. Č. 7742/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 

m
2
, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná, odčlenený z KN-C, parc. č. 7742/3 evidovaný 

na LV 905 v k.ú. Oravská Lesná a pozemok KN-C par. č. 7744/7, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 34 m
2
, odčlenený z KN-E, parc. č. 7744/2 evidovaný na LV 2773 v k.ú. Oravská 

Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21.10.2020 vypracovaný Brandys s. r. o., so sídlom ul. 

Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01, IČO: 36431281, úradne overený OÚ Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č. 1185/2020.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe obec Oravská Lesná dlhodobo uţíva 

pozemok p. Anny Brňákovej ako parkovisko a zámenou s nevyuţívanou časťou pozemku, 

ktorú p. Anna Brňáková uţíva ako záhradu sa upravia vzájomné vlastnícke vzťahy 

k pozemkom, tak ako ich aj reálne jednotlivé strany uţívajú. 

 

B) Správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí p. Anna Brňáková 

 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      
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           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

Druhou časťou ţiadosti od p. Anny Brňákovej je kúpa pozemku registra KN-C par. č. 

7744/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m
2
, odčlenený z KN-E, parc. č. 7744/2 

evidovaný na LV 2773 v k.ú. Oravská Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21.10.2020 

vypracovaný Brandys s. r. o., so sídlom ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01, IČO: 

36431281, úradne overený OÚ Námestovo, katastrálnym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č. 

1185/2020. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

A) kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Annou Brňákovou rod. trvale bytom Oravská 

Lesná 306, 029 57  Oravská Lesná a kupujúcim Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce,  

ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN-C par. č. 7744/8, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 29 m
2
, odčleneného z KN-E, parc. č. 7744/2 evidovaný na LV 2773 v k.ú. Oravská 

Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21.10.2020 vypracovaný Brandys s. r. o., so sídlom ul. 

Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01, IČO: 36431281, úradne overený OÚ Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č. 1185/2020. na meno predávajúceho v 1/1-ine. 

 

B) Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom určená vo výške 14,50 € za m2, slovom štrnásť 

eur päťdesiat centov za m2. Kúpna cena bude vyplatená kupujúcim predávajúcemu Anne 

Brňákovej vo výške 420,50 € slovom štyristodvadsať eur päťdesiat centov, pri podpise 

zmluvy. 

 

C) Správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí kupujúci obec Oravská Lesná 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

V rámci tohto bodu dal ţiadosť aj p. Jozef Šľachta, ktorý by chcel skolaudovať, ale nemá 

vysporiadaný prístup k pozemku. Z toho dôvodu by chcel odpredať obci Oravská Lesná 

pozemok registra KN-C parc. č. 8700/62, trvalý trávny porast o výmere 110 m
2
, evidovaný na 

LV 5413, ktorého je vlastníkom 79/84 a 5/84 vlastní Slovenská republika 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  
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schvaľuje  

 

A) kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Jozefom Šľachtom, rod. Šľachta, trvale bytom 

Jasenovská 463, 029 57  Oravská Lesná a kupujúcim Obcou Oravská Lesná, 029 57 

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

starostom obce,  ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN-C parc. č. 8700/62, trvalý 

trávny porast o výmere 110 m
2
, evidovaný na LV 5413, o veľkosti jeho podielu 79/84. 

 

B) Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom stanovená vo výške 1 €, slovom jedno euro. 

Kúpna cena bude vyplatená kupujúcim predávajúcemu Jozefovi Šľachtovi vo výške 1 € 

slovom jedno euro, pri podpise zmluvy. 

 

C) Správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí kupujúci obec Oravská Lesná 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

    

K bodu číslo 8. Prerokovanie Návrhu VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

p. starosta – v rámci tohto bodu sa bude prejednávať návrh VZN Obce Oravská Lesná č. 

4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. V predloţenom návrhu sa oproti doteraz platnému VZN menia najmä nasledovné 

body : 

§5 sadzba poplatku kde návrh je: 

 

a) 0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre rodinné 

domy a byty; 

b) 0,0822 EUR za osobu a kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre chaty, 

chalupy a rodinné domy vyuţívané pre individuálnu rekreáciu; 

c) 90 EUR/rok za odvoz jednej kuka nádoby (110 l) u fyzických a právnických osôb 

vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho 

počtu kuka nádob u jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom. 

d) 90 EUR/za rok za odvoz jednej kuka nádoby (110 l) komunálneho odpadu u fyzických a 

právnických osôb poskytujúcich ubytovanie iných osôb za odplatu alebo prenájom 

nehnuteľnosti vyuţívaných na ubytovanie iným osobám za odplatu na území obce Oravská 

Lesná. V prípade väčšieho počtu kuka nadob u jedného poplatníka sa mu poplatok násobí 

týmto 

počtom, 

e) 680 EUR na odvoz jedného kontajnera (1100 l) komunálneho odpadu u právnických osôb 

vykonávajúcich činnosť na území obce Oravská Lesná a podnikateľských subjektov 

podnikajúcich na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho počtu kontajnerov u jedného 

poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom, 

f) 0,020 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

g) 0,080 EUR za kilogram zmesového komunálneho odpadu odovzdaného na zbernom dvore, 

pričom prvých 500 kg na jednu domácnosť (rodinný dom so súpisným číslom, na ktorom 

majú 
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obyvatelia prihlásený trvalý pobyt) je bezplatne 

 

§8 zníţenie, vrátenie a odpustenie poplatku, kde návrh je: 

(1) Na zníţenie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 35 % majú nárok: 

a) študenti, ktorí bývajú na internáte alebo v inom ubytovacom zariadení a doloţia o tomto 

potvrdenie, 

b) občania, ktorí sa minimálne po dobu 90 dní a nepretrţite zdrţiavajú mimo SR (zníţenie sa 

nevzťahuje na pracujúcich, ktorí týţdenne dochádzajú za prácou mimo svoje trvalé bydlisko) 

(2) Na zníţenie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 100 % majú nárok : 

občania, ktorí sa preukázateľne počas celého roka zdrţujú mimo našej obce 

(3) Zníţenie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní ţiadosti. 

Údaje uvedené v ţiadosti doloţí ţiadateľ hodnovernými dokladmi určenými správcom 

poplatku. 

(4) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníţenie poplatku, vráti správca poplatku rozdiel 

medzi zaplateným poplatkom a priznaným zníţením poplatku do 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka na základe predloţených dokladov o realizovaných úhradách poplatku. 

 

Bolo by treba určiť nejaké sadzby poplatkov a určiť konkrétne doklady, ktoré treba doloţiť 

k nároku na zníţenie poplatku. Keď sme prepočítavali koľko konkrétne má obec náklad na 

jedného obyvateľa na rok za komunálny odpad, tak to bolo v priemere okolo 27 € ročne, 

okrem podnikateľských subjektov a chatárov. Po rozhovore s p. Ďurišom je takého názoru, ţe 

keď sa nám moţno dnes zdá, ţe ten poplatok by sme veľmi zvýšili, blíţi sa rok 2023, kde 

poplatok podľa zákona bude musieť byť zvýšený na sumu pribliţne 30 € za osobu a rok (ide 

najmä o zvyšovanie nákladov z dôvodu uzatvárania skládok komunálneho odpadu a tieţ 

z dôvodu potreby zavedenia dodatočnej separácie komunálneho odpadu pred uloţením na 

skládke, zvýšeniu miery zhodnocovania odpadu a zvýšeniu počtu separovaných komodít 

jednotlivých druhov odpadu) z toho dôvodu je navrhnutý poplatok na 20 €. Začínajú sa 

rapídne zdvíhať poplatky v mestách, kde uţ v niektorých je poplatok 40 € na osobu, postupne 

začínajú zvyšovať aj obce. Neviem či je dobré riešenie zvýšiť menej a v roku 2023 naraz 

o veľkú sumu. Politika tohto štátu nás dotlačí k tomu, aby sme poplatok tak enormne zvýšili 

či sa nám to páči alebo nie. Chcem upozorniť na to, ţe taká situácia tu je a je potrebné ju 

riešiť 

 

pp. Ing. Augustín Viater – nedalo by sa napísať takým spôsobom, aby občania vedeli, ţe 

náklady na vývoz odpadu na občana sú 27 € a rozdiel medzi tým čo zaplatia dopláca obec, ţe 

uţ vlastne majú zľavu na poplatku. Pozeral som aj v ostatných obciach poplatky, kde uţ 

niekde zvýšili a v niektorých obciach tieţ plánujú zvýšiť poplatky väčšinou okolo 20 €. 

 

p. starosta – ja som navrhoval na ZMOSE, aby sme ako obce jednotne určili sumu pod ktorú 

nemôţu schváliť obce, ale neprešlo to z toho dôvodu, ţe nie vo všetkých obciach je rovnaká 

situácia, nemajú toľko firiem alebo rekreačných objektov a teda turistov, aby sa dali jednotne 

určiť poplatky vo všetkých obciach. V kysuckej doline si napr. minimálnu výšku poplatku 

dohodli a funguje im to. 

 

pp. Jozef Rošťák – chcel som ešte povedať, ţe na základe toho čo sa dnes schváli sa 

vyhotoví plagátik, kde budú vysvetlené poplatky a môţe sa tam doplniť aj to, ţe obec uţ 

v súčasnej dobe dopláca občanom za komunálny odpad. 
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pp. Jozef Brňák – moţno by bolo dobré, my napríklad keď nemáme teraz toľko odpadu 

alebo niektorí občania, ktorí nemajú ani polovicu nádoby, aby sa nevyviezla, lebo vysýpaním 

sa nádoba zbytočne ničí. 

 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – napríklad tí, ktorí zváţajú ku hlavnej ceste aj keď nemajú plný 

kontajner, ale majú zvezenú nádobu, aby im ju vysypali a keď nezvezú tak sa im nevysype. 

 

pp. Jozef Rošťák – neviem, či je to dobré riešiť, lebo sú občania, ktorí si povedia, ţe 

nemuseli vyváţať a sú takí občania, ktorí povedia prečo mi nevyviezli keď mám za to 

zaplatené. 

 

pp. Ing. Augustín Viater – keď bude do budúcna váha, tak si občania sami budú rozmýšľať, 

kedy dajú k ceste kontajner, aby im ho vyviezli. 

 

Po diskusii sa zhodli na poplatku za zmesový komunálny odpad pre rodinné domy a byty 

0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň (18 € za rok na osobu). 

 

pp. Ing. Augustín Viater – bolo by dobré, keby chatári mali urobené na zbernom dvore 

miesto na kuka nádoby, ktoré by mali, kaţdý pre svoju chatu a tam by si mohli vyváţať 

odpad. 

 

pp. Jozef Rošťák – to by musel byť otvorený kaţdý deň zberný dvor a bolo by to dobré do 

toho momentu keď sa začnú chatári hádať. 

 

p. starosta – bolo by treba v takom prípade, ak by sme chceli urobiť stojisko investovať do 

kamerového systému, osvetlenia a vytvorenia takéhoto stojiska. Bolo by dobré, keby ste 

spísali jednotlivé body alebo návrhy na riešenie na lepší vývoz smetí, lebo z toho čo sa tu 

hovorí sa neviem vyznať, treba sa zjednotiť. Potom by bolo treba jednotlivé návrhy prejsť 

a dohodnúť sa či je to dobré riešenie a následne ho zakomponovať aj do rozpočtu, pretoţe 

všetko niečo stojí. 

 

Po diskusii sa určili podmienky a doklady k nároku na zníţenie, vrátenie alebo odpustenie 

poplatkov. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady s navrhnutými a prerokovanými zmenami a doplnkami: 

§ 5 

Sadzba poplatku 
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      (1) Sadzba poplatku je : 

a) 0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre 

rodinné domy a byty; 

b) 30 EUR/ za rok pri zmesovom komunálnom odpade pre chaty, chalupy a rodinné 

domy vyuţívané pre individuálnu rekreáciu; 

c) 90 EUR/rok za odvoz jednej kuka nádoby (110 l) u fyzických a právnických osôb 

vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho 

počtu kuka nádob u jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom. 

d) 90 EUR/za rok za odvoz komunálneho odpadu u fyzických a právnických osôb 

poskytujúcich ubytovanie iných osôb za odplatu alebo prenájom nehnuteľnosti vyuţívaných 

na ubytovanie iným osobám za odplatu na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho 

počtu kuka nádob u jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom,  

e) 680 EUR/za rok na odvoz jedného kontajnera (1100 l) komunálneho odpadu u 

právnických osôb vykonávajúcich činnosť na území obce Oravská Lesná a podnikateľských 

subjektov podnikajúcich na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho počtu kontajnerov 

u jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom, 

f) 0,020 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

g) 0,080 EUR za kilogram zmesového komunálneho odpadu odovzdaného na zbernom 

dvore, pričom prvých 500 kg na jednu domácnosť /rodinný dom so súpisným číslom, na 

ktorom majú obyvatelia prihlásený trvalý pobyt je bezplatne 

 

§ 8 

Zníženie, vrátenie a odpustenie poplatku 

 

(1) Na zníţenie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 35 % majú nárok: 

 

a) študenti, ktorí študujú a bývajú na internáte alebo v inom ubytovacom zariadení a doloţia 

o tomto potvrdenie, alebo sú to študenti mimo územia SR, ktorí doloţia potvrdenie o návšteve 

školy a potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v inom ubytovacom zariadení 

 

b) občania, ktorí sa minimálne po dobu 90 dní nepretrţite zdrţiavajú mimo SR a doloţia o 

tom 

potvrdenie od zamestnávateľa v slovenskom jazyku: dátum nástupu a ukončenia pracovnej 

činnosti (zníţenie sa nevzťahuje na pracujúcich, ktorí týţdenne dochádzajú za prácou mimo 

svoje trvalé bydlisko) 

 

(2) Na zníţenie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 100 % majú nárok : 

občania, ktorí sa preukázateľne počas celého roka zdrţujú mimo územia SR, doloţia 

potvrdenie o prechodnom alebo trvalom pobyte v zahraničí. 

 

(3) Zníţenie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní ţiadosti, 

ktorú je poplatník povinný podať do 31. 10. príslušného kalendárneho roka. Údaje uvedené 

v ţiadosti doloţí ţiadateľ hodnovernými dokladmi určenými správcom poplatku. 
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(4) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníţenie poplatku, vráti správca poplatku rozdiel 

medzi zaplateným poplatkom a priznaným zníţením poplatku do 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka na základe predloţených dokladov o realizovaných úhradách poplatku. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Emil Rabčan,   

                                  Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  pp. Ing. Miroslav Kolenčík 

 

 

 

p. Marta Horná – predloţila návrh na odpustenie nevymoţiteľných pohľadávok, ktoré nie je 

moţné z dôvodu úmrtia poplatníka vymôcť. 

 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – musíme vyčleniť tých, ktorý majú dlţoby, ktoré sme mali 6 

rokov vymáhať. 

 

p. starosta – my posielame výzvy na zaplatenie poplatkov, ale mali by sme ísť do 

exekučných konaní, konanie musíme zváţiť ak trovy, úroky z omeškania a ostatné poplatky 

prevýšia vymáhateľnú čiastku 

 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – navrhuje, aby sa dohodli p. Horná, p. kontrolór a p. starosta na 

konkrétnych prípadoch, ktoré by sa mohli odpustiť 

 

p. starosta – ja som navrhol p. kontrolórovi, aby sme zavolali exekútora, predloţili mu 

dlţníkov, v prípade, ţe sa nám to neoplatí vymáhať predloţíme na odpis 

 

pp. Ing. Augustín Viater – chcel by som sa informovať, keď sa riešia notári dedičské 

konanie, či sa informujú na obci, či dotyčná osoba má voči obci nejaké dlţoby – odpovedali, 

ţe nie, notári túto činnosť iniciatívne nevykonávajú 

 

 

K bodu číslo 7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Oravská Lesná a ZŠ s MŠ na rok 

2021 výhľadovo na roky 2022, 2023; prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra k 

návrhu rozpočtu 

 

p. starosta - Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, vychádza 

z predpokladov na výnos dane z príjmov na rok 2021, po nejakej úprave to vychádza pribliţne 

na pokles o 8 %, táto suma je predbeţne strop čo sa dá zo strany štátu očakávať. Návrh bol 

prerokovávaný aj na finančnej komisii aj na zasadaní obecnej rady.  

- pokles v príjme na dani z pouţívania verejného priestranstva, vzhľadom k aktuálnej situácii 

- výber poplatku za DZN a PDO je naplnený, tam boli aj poplatky, ktoré sa zaplatili aj 

z minulých rokov 

- návrh rozpočtu súvisí aj s rozpočtom so ZŠ s MŠ 

- vzhľadom k tomu, ţe z dôvodu pandémie sa niektoré projekty nerealizovali 
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- čo sa týka zberného dvoru, je predbeţne schválená dotácia na kontajnery na pribliţne 45000 

€, čo sa týka kontajnerov to je jedna zo šiestich častí, ktoré sa majú schváliť k zbernému 

dvoru. Realizácia úpravy zberného dvoru bude realizovaná podľa počasia, predbeţne apríl, 

máj 2021. 

- čo sa týka cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, tam sme podali nové podklady 

k chodníku. Cez spoluprácu sa bude riešiť ešte informačné centrum. Peniaze za oprávnené 

náklady na opravu sály v kultúrnom dome uvidíme či nám prídu ešte do konca roka. 

- na budúci rok by sme sa mali dozvedieť, čo sa týka vodozádrţných opatrení pri ZŠ s MŠ 

- na finančnej komisii sme predniesli, ţe by sme mali vymyslieť nejaký systém ako by sme 

z fondu opráv uvoľnili finančné prostriedky na výmenu napr.: pecí alebo bojlerov, prípadne 

okien. Mal by sa zvýšiť nie nájom, ale vzhľadom k tomu, ţe bytovky uţ majú niekoľko rokov 

zvýšiť príspevok do fondu opráv. 

- údrţba sa skladá z dvoch účtov – jeden je za materiál - 633 a práca – 635 

- v budúcom roku bude sčítanie obyvateľov, v tomto roku je to sčítanie bytov a domov - 

dotácia 

- v budúcom roku sa plánuje oprava archívu a dokončenie kancelárie vedľa kniţnice 

pp. Jozef Brňák – čo sa týka odmeny poslancom tam sa to zvýšilo, nie je to pomýlené. Nie 

tam sú aj iné odmeny. Tak by navrhoval rozdeliť túto poloţky. 

- Na účte 637 – čo sa tam účtuje – odpovedala p. Dulovcová: všetky sluţby – verejné 

obstarávanie, právne sluţby, audítorka, tlač novín, ročenky, stravovanie, poistné, prídel do 

sociálneho fondu, dane, dph z traktora, pretoţe dph nemôţe ísť do obstarávacej ceny 

pp. Ing. Augustín Viater – čo sa týka erka, tam sa im plánuje dať taká finančná pomoc – 

starosta – tento rok mali výročie zaloţenia, chceli organizovať niečo pre zakladateľov erka, 

lenţe sa to tento rok nedalo uskutočniť, presunie sa to do budúceho roku 

- p. starosta navrhol dať dotáciu farskému úradu 1000 € 

pp. Ing. Augustín Viater – ostatné kultúrne sluţby čo sa tam účtuje – p. Dulovcová – všetky 

akcie obce (napr.: deň matiek, stavanie mája, mesiac úcty k starším, vianočné trhy, úšust ....) 

nedali by sa z tejto poloţky pouţiť  

p. starosta – ďalej sú tu poloţky infocentrum, jasle 

pp. Ing. Augustín Viater – čo sa týka jaslí, je zo strany rodičov záujem, čo sa týka 

prevádzkových nákladov – starosta – tam musia rodičia prispievať z toho čo dostávajú zo 

štátu 

pp. Jozef Rošták – vieme, koľko by museli prispievať napr.: pri 5 deťoch alebo pri 20, dá sa 

to vypočítať 

p. starosta – ďalej máme poloţku finančné operácie, tam sme dali, splatenie istiny úverov. P. 

riaditeľ dal návrh VZN, ktoré bude treba schváliť. 

Čo sa týka financovania – slovenská sporiteľňa nám dala návrh na dva roky úver na nákup 

traktora, kde by sme preplatili 495 €, ďalšia ponuka prišla z Unicredit bank, ČSOB 

v obidvoch bol vyšší preplatok 

pp. Jozef Brňák – chcel sa opýtať prečo sa navýšili mzdy na obci, navyšujú sa počty 

zamestnancov a nezdá sa mi, ţe pribúda toľko agendy a roboty  

p. starosta – agendy pribúda, začali sme ako obec realizovať mnoţstvo vecí sami, bez 

subdodávok a tieţ sa začalo s rekonštrukciou aj mnohých obecných budov a majetku, ktoré 
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boli dlhodobo zanedbávané. Pribudla tieţ zimná údrţby, ktorá zaberá tieţ mnoho času 

a energie.  

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – treba navrhnúť plán prác, aby boli všetci vyuţití, konkrétne na 

určité práce, aby sme vedeli čo títo ľudia majú naplánované a čo budú konkrétne robiť. 

pp. Ing. Augustín Viater – nedali by sa tí ţivnostníci vyplácať konkrétne za určitú prácu, 

napr.: za koľko by urobili kanceláriu, alebo vymenili okná na byte 

p. starosta – na obci sa vyskytnú aj také práce, ktoré sa nedajú predpokladať a treba to hneď 

riešiť. Beţná údrţba sa nedá naceniť, nie je vţdy predvídateľná a tieţ nie je ľahko merateľná 

pp. Jozef Brňák – chcel som sa opýtať ešte čo sa týka vrátenia peňazí za sanáciu smetiska. P. 

starosta – ešte skúsime jednu moţnosť, dali sme to pre istotu do rozpočtu. Boli dve kontroly 

a aţ pri tretej zistili, ţe by bolo treba aj zameranie 

p. kontrolór – bolo to skontrolované, prišli peniaze, povedali, ţe je to dobré a pri ďalšej 

kontrole zistili problém 

pp. Ing. Augustín Viater – čo sa týka zdravotného strediska 

p. starosta – p. doktor Rechtorík má stretnutie s mladou doktorkov, ktorá ešte študuje, čo sa 

týka detského lekára, mám sa stretnúť s p. doktorom Hubčíkom, s tým je tieţ problém sa 

vôbec stretnúť, a čo sa týka p. MUDr. Jatyelovej – tam je to v rámci úväzku 

pp. Mgr. Dominik Dendis – čo sa týka tej sanácie je tam teda ešte nejaká moţnosť, ţe by 

sme to nemuseli vrátiť – áno uţ som povedal, ţe ešte poslednú moţnosť skúšam, ale neviem 

ako to dopadne 

pp. Jozef Brňák – navrhuje presunúť z poloţky splátka na envirofond na verejné osvetlenie 

3000, rozhlas 3000, TJ navýšiť ešte o 3000  

p. starosta – v rozpočte je navrhnuté presunutie finančný prostriedkov do LVS 10000 € 

p. Ing. Jaroslav Pajkoš – prvé čo by som chcel prebrať je cena vody na Jasenovskej 

predloţil aké by boli predbeţné náklady na chod vodojemu: 

mzdové náklady, odmena odborný zástupca, účtovníčka, údrţba, opravy, softvér, dopravný 

prostriedok, chlór, výmena vodomerov, nové prípojky: cena spolu: 19 674 € cena 2,70 za m3  

Pribišská: nákup m3 vody 1 €, mzdové náklady, odpis vodomerov, opravy, dopravný 

prostriedok, prípojky vodomerov: cena spolu: 9 572 € cena 1,74 za m3 

Ak by sme chceli pripojiť Brišovku, bolo by treba 4 vrt za pribliţne 24 604 €, rozšírenie by 

stálo okolo 90 000 € 

Plánované práce, ktoré by sa mali na budúci rok aspoň začať sú pripojenie Bučina a Pribišská, 

vrty na Bučine, projekt 2 x vrt 

Postupne by sa malo pokračovať s OVS, a. s. o vysporiadanie potrubia z Novej rieky 

pp. Jozef Rošťák – opýtam sa konkrétne čo sa týka rozpočtu, koľko by bolo treba peňazí na 

základné fungovanie vodojemu 

p. Ing. Jaroslav Pajkoš – je potrebné doriešiť vysporiadanie pozemku pod vrt 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík – kedy sa plánuje vysporiadanie za vodu, ktorú teraz odoberajú z 

Jasenovskej 

p. Ing. Jaroslav Pajkoš – neviem koľko presne sa odobralo vody, lebo to bolo za pribliţne 

10 rokov a je tam moţnosť aj čiernych odberov. Namontoval by som vodomer na vstupe 

a výstupe, ktorého výsledky by mi ukazovalo v počítači. 

pp. Jozef Rošťák – čiţe, keď bude zvýšený odber malo by to ukazovať 
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pp. Ing. Miroslav Kolenčík – navrhujem prebrať to podrobnejšie v januári a teraz schváliť 

10 000 € v rozpočte 

p. Miroslav Kvak – aký je problém, aby sme mohli zaplatiť za tú odobratú vodu 

p. Ing. Jaroslav Pajkoš – je potrebné dať cenu vody, pretoţe ju musím poslať na úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví. Ja som chcel prihlásiť aj Jasenovskú aj Pribišskú. Na Pribišskej 

sú straty. Navrhoval by som cenu od 1 € do 1,30 €/m3, my dávame maximálnu hranicu ceny 

vody a oni nám potom odpíšu na základe vyplnených tabuliek, ktoré im pošleme či súhlasia 

alebo nie. Neviem či by ste s tým súhlasili, ale ja by som navrhoval, aby bola LVS platcom 

dane a v tom prípade by si mohla na nakúpenom materiáli odpisovať dph. 

p. starosta – na základe vašich vyjadrení sa asi nič v rozpočte nezmení, necháme tam 10 000 

€ a teraz by ste sa mali iba rozhodnúť aká bude max. cena vody a či bude aj s dph. 

p. Ing. Jaroslav Pajkoš – je ešte jeden problém v zmluve je schválená iba Jasenovská, musel 

by sa schváliť dodatok k zmluve alebo to budeme riešiť na budúci rok a teraz dáme iba 

Jasenovskú.  

Všetci sa zhodli, ţe teraz dáme iba Jasenovskú a stretnú sa v januári. Schválená cena je 1,10 € 

bez DPH. 

p. starosta – mohol by som poprosiť ešte p. kontrolóra o stanovisko k návrhu rozpočtu. 

p. kontrolór – konštatujem, ţe navrhovaný rozpočet na rok 2021 je zostavený ako 

vyrovnaný, čiţe sú splnené poţiadavky od 1 do 10, je splnená ďalšie poţiadavka, ţe je 

vytvorený prebytok beţných príjmov a výdavkov vo výške 290 000 €. Kapitálový výsledok je 

navrhovaný ako skutkový vo výške 135 136 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm. 

b), c) zákona 583 je prebytok rozpočtu plánovaný na rok 2021 vo výške 187 156 €. Na záver 

konštatujem, ţe návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s právnymi predpismi, je zosúladený 

so zákonom č. 523 o rozpočtových pravidlách a so zákonom č. 583. Návrh rozpočtu bol 

verejne sprístupnený v zákonom stanovenej lehote 15 dní. Klady, ktoré prináša rozpočet sú 

realizácia investičných akcií pre obec, navrhovaný rozpočet je prebytkový, splatenie 

pohľadávky voči slovenskej sporiteľni. Zápory, predpoklad plnenia na rok 2021 neznámy 

výsledok hospodárenia, neznáma výška podielových daní zo štátneho rozpočtu, neznáma 

výška poplatkov vyberaných obcou za rok 2020 a 2021. 

Na základe uvedených skutočností konštatuje, ţe predloţený návrh rozpočtu na rok 2021 

môţe obecné zastupiteľstvo schváliť. Výhľadový rozpočet na rok 2022 a 2023 zobrať na 

vedomie. 

 

pp. Jozef Brňák – navrhoval by som pridať na opravu miestnych komunikácií 5 000 €, 

hasičom pridať aspoň 615 € a zvyšok pridať na rozvoj obce 2 900 € 

pp. Dominik Dendis – koľko majú hasiči dotáciu 

p. Dulovcová – všetko spolu im vyšlo 9 000 € 

pp. Ing. Augustín Viater – čo sa týka tej garáţe pri ZŠ, majú nejakú zmluvu alebo majú to 

nejako ošetrené. Koho je teraz tá garáţ, ako sa to vlastne vysporiada, lebo niektorí tam strávili 

pri výstavbe aj 5 sobôt, či sa im to ide nejako vykompenzovať alebo či budú mať nejakú 

zmluvu, aby to mohli vyuţívať. 

p. Miroslav Kvak – my ako škola patríme pod obec, všetky budovy sú vo vlastníctve obce 
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 na úrovni hlavných kategórií 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vrátane programov a podprogramov. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 vrátane 

programov a podprogramov. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 

rok 2021, výhľadovo na roky 2022 a 2023 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

p. starosta – ešte by som chcel dať do pozornosti. K projektu Zberný dvor potrebujeme 

schváliť k Zmluve o poskytnutí NFP, ţe obec Oravská Lesná zabezpečí prípadnú budúcu 

pohľadávku Poskytovateľa vo forme vlastnej bianko zmenky a vystavenia vlastnej bianko 

zmenky pre poskytovateľa Ministerstvo ŢP. Tvrdili mi, ţe to malo byť ku všetkým projektom. 

Zatiaľ ma to ešte nepýtali v iných projektoch, ale k tomuto nám to treba schváliť, lebo to 

potrebujeme zaslať na Ministerstvo. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

p. starosta – je potrebné prerokovať aj Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 

5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území obce Oravská Lesná 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ţiaka školského klubu a 

zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Lesná spolu v 

sume 419 740 €. 
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

p. starosta – informoval, ţe by bolo treba schváliť nákup traktora formou úveru. Rozprávali 

sme sa o ponukách, ktoré sme mali zo Slovenskej sporiteľne, UniCredit bank a ČSOB. 

Najlepšia ponuka bola zo Slovenskej sporiteľne, ale je na Vás či to schválite. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  

 

financovanie nákupu traktora značky ZETOR, VIN: 000F4G4L41MS03483 s príslušenstvom 

a to formou investičného úveru od poskytovateľa Slovenskej sporiteľne, a. s. so sídlom 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653 na základe indikatívnej ponuky zo dňa 

09.12.2020 s výškou úverového rámca 33.550,- EUR na obdobie splátok od 14.01.2021 do 

15.12.2022. 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Mgr.  Dominik Dendis, Ing. Miroslav      

            Kolenčík, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater                      

           proti:  0 

          zdržal sa:  0 

 

 

K bodu číslo 9. Interpelácie poslancov 

 

pp. Jozef Brňák – chcel som sa opýtať, čo by bol za problém dať za traktor posypávač alebo 

posypávať aspoň frekventované šikmé plochy. 

p. starosta – nie je problém dať posypávač, je otázka iba tá, ţe štrk niečo stojí, či ideme do 

toho investovať a posypávať. Podľa mňa je ekonomickejšie posypávania z bedničiek vtedy, 

keď je to potrebné. Ja som sa dohodol s p. Brňákom, ţe on ide nakupovať soľ. Mohli by sme 

si ju rozdeliť. Primiešali by sme ju do štrku alebo posypali niektoré miesta, kde by to bolo 

potrebné. 24 t stojí okolo 2200 € s dopravou. 
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K bodu číslo 10. Rôzne 

 

p. starosta – zmluvy alebo ţiadosti od občanov sme prerokovali v bodoch vyššie, takţe 

v rôznych nemáme nič, ak by mal niekto ešte k tomuto bodu. 

 

K bodu  11. Záver rokovania  

 

Starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

Zasadanie OZ bolo ukončené o 23.40 hod. 

 

 

 

Zapísala: Zuzana Mazúrová 

 

 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD,         

         starosta obce       

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Brňák, poslanec OZ   ........................................................ 

 

 

Silvia Srogoňová,  poslankyňa OZ ........................................................ 
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