
O B E C N É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O   O R A V S K Á    L E S N Á 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 6. júna  2019 

 
 
 
 

  



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 

        6. júna 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej 

 

 

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

  Poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Marek Bjalorit, Ing. Miroslav 

       Kolenčík, Anton Kojda, Jozef Brňák ,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák, 

       Ing. Augustín Viater  

       

N e p r í t o m n ý : Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek – ospravedlnení  

 

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ 

    Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór  

    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. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Zapisovateľka: Anna Pojezdalová  

Overovatelia:   Jozef Rošťák   
                              Marek Bjalorit   
  

   

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia: Ing. Miroslav Kolenčík, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Silvia 

Srogoňová,  členovia 

Mandátová komisia: Jozef Brňák, predseda, pp. Ladislav Briš, Anton Kojda, členovia  

 

Predseda mandátovej komisie p. Jozef Brňák, konštatoval, že OZ je  uznášania schopné, 

nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.   

 

 

 

 



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 a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP na vybudovanie  

    náučného chodníka v miestnej časti Jasenovská a Demänová v obci Oravskej Lesnej 

6. Záver rokovania 

 

 

Návrh na uznesenie: 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program rokovania  

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Jozef Brňák,  

    Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák,  

   Ing. Augustín Viater 

            proti:  0 

     zdržal sa:  0 

 

p. poslanci   navrhli,  za bod č. 5 doplniť bod č. 6 – Prerokovanie pristúpenia obce 

Oravská Lesná k Združeniu obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave.  Ďalej za bod 6 

doplniť bod č. 7 – Rôzne. Nasledujúci posledný bod sa prečísluje  podľa poradia. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne   za bod 

č. 5 doplnenie bodu č. 6 – „Prerokovanie pristúpenia obce Oravská Lesná k Združeniu obcí pre 

rozvoj cestovného ruchu na Orave“;  za bod 6 doplnenie  bodu č. 7 – Rôzne. Nasledujúci  bod 

programu sa prečísluje  podľa poradia. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Jozef Brňák,  

    Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák,  

   Ing. Augustín Viater 

            proti:  0 

     zdržal sa:  0 

 

 Schválený program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP na vybudovanie  



    náučného chodníka v miestnej časti Jasenovská a Demänová v obci Oravskej Lesnej 

6. Prerokovanie pristúpenia obce Oravská Lesná k Združeniu obcí pre rozvoj cestovného 

    ruchu na Orave. 

7. Rôzne 

8. Záver rokovania 

 

 

 

K bodu číslo 5. Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP na 

vybudovanie  náučného chodníka v miestnej časti Jasenovská a Demänová v obci 

Oravskej Lesnej 

 

p. Starosta k tomuto bodu rokovania uviedol podrobnosti o projekte. Jedná sa o projekt 

cezhraničnej spolupráce s českou stranou /Interreg SK-CZ/. Podstatou projektu je vytvorenie 

bezbariérového prístupu k národným kultúrnym pamiatkam ako sú aj Oravský hrad a Oravská 

lesná železnička. Zároveň projekt počíta s niekoľkými informačnými tabuľami, ktoré budú 

mať za úlohu ozrejmiť turistom oblasť, v ktorej sa nachádzajú a zároveň im uviesť základné 

informácie o významných miestach a pamiatkach danej oblasti. Keďže pôjde o chodník pre 

peších, trasa bude obsahovať aj miesta s lavičkou a smetným košom. V prípade našej obce 

pôjde o chodník začínajúci na Jasenovkej /Beskyd/ a končiaci na sedle Demänová. Na trase 

v dĺžke cca 1,8 km bude realizované aj zatrubnenie cestnej priekopy.  

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o NFP :  

Názov: „Cestou-necestou“ – Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a so špeciálnymi potrebami“ 

- v rámci výzvy na predkladanie NFP v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 

Vedúci partner: Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne  

Hlavný cezhraničný partner: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek  

Partner projektu: Oravská Lesná  

- rozpočet za obec Oravská Lesná: 900 000,- € 

- rozpočet celkový: max 2 400 000,- € 

 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Jozef Brňák,  

    Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák,  

   Ing. Augustín Viater 

            proti:  0 

     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 



K bodu číslo 6. Prerokovanie pristúpenia obce Oravská Lesná k združeniu obci pre 

rozvoj cestovného  ruchu  na Hornej Orave. 

 

Starosta obce : Vzhľadom k stále narastajúcej popularite nemotorovej cyklistickej dopravy /aj 

ako športovej aktivity/ navrhujeme, spolu s ďalšími obcami z regiónu Oravy, vytvoriť 

združenie obcí, ktorého hlavným, no nie jediným, cieľom je vybudovanie spoločnej 

cyklistickej trasy a to za účelom podpory nemotorovej cyklistickej dopravy s možnosťou jej 

využitia aj na rekreáciu. Združenie by malo sídlo v Oravskej Lesnej na adrese obecného úradu 

a to z toho dôvodu, že sa starostovia obcí dohodli, že predsedom združenia budem ja. Toto 

združenie vzniká za účelom vytvorenia subjektu, ktorý by mohol žiadať finančné prostriedky 

zo zdrojov EÚ a to pre celú trasu bez ohľadu na kataster obcí, cez ktoré by táto trasa 

prechádzala. Hlavným cieľom resp. miestom na dochádzanie nemotorovou dopravou by bol 

priemyselný park našej obce. Výhodou tohto projektu je ochota zo strany Lesov SR, ktoré sú 

za týmto účelom ochotné uvoľniť časti pozemkov vedľa svojej obslužnej komunikácie 

ťahajúcej sa popri toku Bielej Oravy. Za týmto účelom bude zhotovený geometrický plán, 

ktorý bude odčleňovať pozemok určený výhradne pre vybudovanie cyklotrasy. Jedná sa 

o mimoriadne ústretový krok zo strany SPF a Lesov SR, ktorá vďaka aktivite poslanca NR SR 

Tibora Bernaťáka podporia takýmto spôsobom budovanie tejto cyklotrasy. V prvej fáze by sa 

jednalo o vybudovanie približne 6 km dlhého chodníka a to z miesta, kde sa končí chodník 

vedúci od centra našej obce.  

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

1. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec 

Zákamenné,   

    Obec  Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca nasledovne:  

     a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave, 

     b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, 

     c) predmet činnosti: Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej nemotorovej 

        dopravy  (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme 

        vybudovania  cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce: Obec Oravská Lesná, Obec  

        Zákamenné, Obec  Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca,  

     d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje: neurčitá. 

 

2. Vstup Obce Oravská Lesná do združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu  

     na Orave. 

 

3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave v priloženom 

znení  

    spolu  so všetkými jej prílohami. 

 

4. Do funkcie člena valného zhromaždenia starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. 

 

5. Do funkcie predsedu Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave starostu Obce 

    Oravská Lesná JUDr. Mareka Majdiša, PhD., ktorý predseda je štatutárnym orgánom 

    združenia. 

 



6. Poverenie starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. na podpísanie zmluvy o zriadení 

    Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave so všetkými jej prílohami (stanov  

    združenia, oznámenie,  plnomocenstvo) a na všetky právne úkony spojené so založením  

    združenia. 

 
 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Jozef Brňák,  

    Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák,  

   Ing. Augustín Viater 

            proti:  0 

     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu číslo 7. Rôzne  

 

 

- p. starosta  predniesol prítomným poslancom návrh odkúpenia priestorov Pošty 

Oravská Lesná /spoluvlastníckeho podielu na našej budove/. Právne oddelenie pošty 

dá vypracovať znalecký posudok a následne bude navrhnutá kúpna zmluva na 

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu budovy pošty . Obec Oravská Lesná ďalej 

vypracuje nájomnú zmluvu s poštou sídliacou v našej budove s podmienkami nájmu 

dohodnutými s právnym oddelením. Pozemok pod budovou je obecný, nie je potrebné 

odkupovať ho. Pošta má svojho zazmluvneného znalca a na základe znaleckého 

posudku nám dajú návrh kúpnej zmluvy.  

- ďalej p. starosta informoval prítomných o asfaltovaní štátnej cesty II/520 v miestnej 

časti Pribišská. Uviedol, že zhotovitelia by mali začať 10. 6. 2019. V požiadavkách 

objednávateľa /ŽSK/ sa uvádza, že súbežne s asfaltovaním cesty by sa mali opravovať 

aj vady a nedorobky zatrubnenia /príprava pod chodník/. Zo strany ŽSK bolo 

konštatované, že dozor si neplní svoje povinnosti. V dôsledku stojacej vody na ceste 

II/520 v čase väčších zrážok, žiadal p. starosta zhotoviť ďalšie priepusty a uložiť 

ďalšie drenážne odvodnenie.  

 

- ku rekonštrukcii materskej škôlky p. starosta uviedol nasledovné: bude musieť pozvať 

zástupcov firmy /zhotoviteľa/, nakoľko zo strany obce a dozoru sú určité výhrady. 

poslancov informoval, že požiadal úrad vlády o financie na vybudovanie detského 

ihriska za budovou materskej škôlky, kde mu schválili dotáciu vo výške 8000,- EUR.  

 

- p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ školy sa pýtal, ako sa naloží so starými skriňami 

z drevotriesky. Jedná sa o staré skrine zo škôlky, ktoré sú momentálne, počas 

prerábania škôlky uložené v starej telocvični  

 

- poslanci OZ sa rozhodli, že tieto staré skrine už do z rekonštruovanej materskej škôlky 

nebudú dávať a že si ich občania môžu zdarma vziať, s tým, že si sami zabezpečia 

odvoz   



- ďalej sa p. riaditeľ školy pýtal, čo s ihriskom pred základnou školou. Informoval 

prítomných, že revízny technik p. Rudolf Brisuda dal návrh uzavrieť ihrisko pred 

základnou školou z dôvodu bezpečnosti. 

 

- poslanci žiadali informovať občanov  o uzavretí ihriska z dôvodu bezpečnosti  na 

obecnej stránke a navrhli demontovať toto ihrisko.  

 

- pp. Jozef Rošťák sa pýtal na rozšírenie zelenej lekárne.  

 

- p. starosta odpovedal, že si pripravujú projekt  

 

- pp. Emil Rabčan žiadal vykosiť trávu okolo obecných bytoviek  

 

- p. prednosta povedal, že sa pokosí po dokosení cintorína  

 

- pp. Jozef Brňák sa pýtal na priepusty pri Pacoňovi a Polťákovi , ktorý sa už rieši rok  

 

- p. prednosta povedal, že to mal urobiť p. František Brňák  

 

- p. Jozef Rošťák žiadal p. prednostu, aby zistil od p. Františka Brňáka, či ide urobiť 

priepust pri p. Pacoňovi a p. Polťákovi 

 

- ďalej sa p. Jozef Brňák pýtal, či si občania môžu svojpomocne demontovať staré 

rozhlasové stĺpy smerom od Hladeka, ponad družstvo ku starej škole.  

 

- zo strany obce bol daný súhlas s tým, že izolanty, ktoré sa nachádzajú na týchto 

stĺpoch treba priniesť na obecný úrad. 

 

- ďalej sa p. Jozef Brňák pýtal na opravu miestnych komunikácií, či ideme vytypovať 

najhoršie cesty 

 

- p. starosta povedal, že sa treba dohodnúť, akým systémom budeme vykonávať opravu 

týchto miestnych  komunikácií, konkrétne aj to, podľa akého kľúča budú konkrétne 

cesty vyberané. Ďalej podotkol, že by bola prijateľná aj vzájomná spolupráca medzi 

občanmi a obcou, kde by obec zabezpečila na túto miestnu komunikáciu materiál 

/napr. štrk/ a občania by si ho svojpomocne rozhrnuli. 

 

- pp. Jozef Rošťák navrhol, aby stavebná komisia išla na obhliadku týchto miestnych 

komunikácií a určila, kde je stav najakútnejší 



 

- poslanci OZ súhlasili s týmto návrhom  

 

- p. Jozef Brňák navrhol, aby sa na práce organizované obcou prijal nejaký 

zamestnanec.  

 

- pp. Jozef Rošťák navrhol zavolať na OZ p. Milana Miterku, správcu cintorína  

 

- pp. Emil Rabčan sa pýtal, či sa začal robiť plot okolo vodojemu 

 

- p. prednosta odpovedal, že má prísť projektant  

 

- p. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal, aký je termín realizácie oplotenia  

 

- p. starosta odpovedal, že sa má zajtra s ním telefonický spojiť  

 

- pp. Ladislav Briš žiadal, aby sa na obecnú stránku znova doplnilo, kedy je otvorený 

zberný dvor  

 

- ďalej poslanci žiadali vyhlásiť znova v miestnom rozhlase, aby občania nedávali 

plasty do čiernych vriec 

 

- ďalej poslanci navrhli zrušiť zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 300/2011/Po. 

zo dňa 1. 3. 2011. 

 

p. Ing. Augustín Viater sa vzdal nároku odmeny za zasadnutie OZ 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 300/2011/Po zo dňa 1. 3. 2011. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Jozef Brňák,  

    Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,  Emil Rabčan, Jozef  Rošťák,  

   Ing. Augustín Viater 

            proti:  0 

     zdržal sa:  0 

 

 

 



K bodu  8. Záver rokovania  

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

Zasadanie OZ bolo ukončené o 20.50 hod. 

 

 

 

Zapísala: Pojezdalová Anna 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav   P a j k o š     JUDr. Marek M a j d i š , PhD. 

     prednosta OcÚ      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Rošťák, poslanec OZ    ...................................................... 

 

 

Marek Bjalorit,  poslanec OZ        ........................................................ 
 

 
 

  



U z n e s e n i e číslo 46/2019 zo dňa 6. 6. 2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 47/2019 zo dňa 6. 6. 2019 

Obecné zastupiteľstvo  

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne   za bod č. 5 doplnenie bodu č. 6 – 

„Prerokovanie pristúpenia obce Oravská Lesná k “;  za bod 6 doplnenie  bodu č. 7 – Rôzne. 

Nasledujúci  bod programu sa prečísluje  podľa poradia. 

 

 

 

          

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 48/2019 zo dňa 6. 6. 2019 

Obecné zastupiteľstvo  

 

s c h v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o NFP :  

Názov: „Cestou-necestou“ – Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a so špeciálnymi potrebami“ 

- v rámci výzvy na predkladanie NFP v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 

Vedúci partner: Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne  

Hlavný cezhraničný partner: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek  

Partner projektu: Oravská Lesná  

- rozpočet za obec Oravská Lesná: 900 000,- € 

- rozpočet celkový: max 2 400 000,- € 

 

 

 

          

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 



U z n e s e n i e číslo 49/2019 zo dňa 6. 6. 2019 

Obecné zastupiteľstvo  

 

s c h v a ľ u j e 

1. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec 

Zákamenné,   

    Obec  Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca nasledovne:  

     a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave, 

     b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, 

     c) predmet činnosti: Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej nemotorovej 

        dopravy  (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme 

        vybudovania  cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce: Obec Oravská Lesná, Obec  

         Zákamenné, Obec  Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca,  

     d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje: neurčitá. 

 

2. Vstup Obce Oravská Lesná do združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu  

     na Orave. 

 

3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave v priloženom 

znení  

    spolu  so všetkými jej prílohami. 

 

4. Do funkcie člena valného zhromaždenia starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. 

 

5. Do funkcie predsedu Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave starostu Obce 

    Oravská Lesná JUDr. Mareka Majdiša, PhD., ktorý predseda je štatutárnym orgánom 

    združenia. 

 

6. Poverenie starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. na podpísanie zmluvy o zriadení 

    Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave so všetkými jej prílohami (stanov  

    združenia, oznámenie,  plnomocenstvo) a na všetky právne úkony spojené so založením  

    združenia. 

 
 

          

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 50/2019 zo dňa 6. 6. 2019 

Obecné zastupiteľstvo  

 

s c h v a ľ u j e 

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 300/2011/Po zo dňa 1. 3. 2011 

 

     

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 



 


