
 
 

U z n e s e n i e číslo 77/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

program rokovania 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 78/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne bod č. 8 presunúť a prerokovať ako bod č. 

5 a ostatné body prečíslovať podľa poradia. Za bod č. 8 zaradiť nový bod č. 9: „Správa o 

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2018/2019“. Ostatné body sa 

prečíslujú podľa poradia. 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 79/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

A) zámennú zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,  

IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce ako  prvým 

vymieňajúcim a Antonom ŠKAMOROM, bytom 029 57 Oravská Lesná, č.921, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, ako druhým vymieňajúcim, ktorej predmetom je vzájomná 

zámena nehnuteľnosti v k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo  t. j., 

pozemok parcelu KN „C“ číslo 15227/13-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m2 

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

Námestovo prvého vymieňajúceho,  s nehnuteľnosťami  parcelami registra „C“ KN parcelné 

číslo 15227/15-orná pôda o výmere 22 m2,  parcelné číslo 15227/16-orná pôda o výmere 215 

m2, parcelné číslo 15014/7-trvalý trávny porast o výmere 103 m2, druhého vymieňajúceho 

evidované na LV č. 5231 katastrálne územie Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo touto zmluvou 

B) správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí druhý vymieňajúci 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 
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starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 80/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: 1/ Viera BRIŠOVÁ, rodená Vrábľová, , bytom 029 

57 Oravská Lesná č.899, štátna príslušnosť Slovenská republika, 2/Jozef ŠKAMOR, bytom 

029 57 Oravská Lesná č.170, štátna príslušnosť Slovenská republika, 3/ Štefánia LAJDOVÁ, 

bytom  029 41 Klin č.215, štátna príslušnosť Slovenská republika, 4/ Pavol MURÍN, bytom 

Brišovka 935, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika, Monika 

MURÍNOVÁ, bytom Brišovka 935, 029 57 Oravská Lesná štátna príslušnosť Slovenská 

republika, 5/ Magdaléna MAJDIŠOVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná č.860, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, 6/ Dominik HOLUBČÍK, bytom Pribišská č. 920 029 57 

Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika, 7/ Martin ŠKAMOR, bytom 029 57 

Oravská Lesná, Jasenovská 1122, štátna príslušnosť Slovenská republika a manželka Tatiana 

ŠKAMOROVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná, Jasenovská 1122,  štátna príslušnosť 

Slovenská republika, 8/ Peter MITERKO, rodený Miterko, bytom 029 57 Oravská Lesná 

č.302, štátna príslušnosť Slovenská republika a manželka Sylvia MITERKOVÁ, rodená 

Habláková, bytom 029 57 Oravská Lesná č.302,  štátna príslušnosť Slovenská republika, 9/ 

Igor VRÁBEĽ, bytom 029 57 Oravská Lesná, Brišovka 341, štátna príslušnosť Slovenská 

republika, 10/ Svetluška ŠKAMOROVÁ, rodená Grofčíková, bytom 029 57 Oravská Lesná 

č.170, štátna príslušnosť Slovenská republika,  11/ Terézia BELICAJOVÁ, bytom 029 57 

Oravská Lesná č.128, štátna príslušnosť Slovenská republika, 12/ Jozefína ŠKAMOROVÁ, , 

bytom 029 57 Oravská Lesná č.171, štátna príslušnosť Slovenská republika, Helena 

VRÁBĽOVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná č.341, štátna príslušnosť Slovenská republika, 

Jozef HOLUBČÍK, bytom 029 57 Oravská Lesná č.920, štátna príslušnosť Slovenská 

republika, 13/ Štefan HABLÁK, bytom 029 57 Oravská Lesná č.174, štátna príslušnosť 

Slovenská republika, Ing. Agneša BRŇÁKOVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná č.825, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, 14/ Karol MORDÁČ, bytom 029 57 Oravská Lesná 

súp.č.862, štátna príslušnosť Slovenská republika a manželka Anna MORDÁČOVÁ, bytom 

029 57 Oravská Lesná súp.č.862, štátna príslušnosť Slovenská 15/ Michal KOJDA, 029 57 

Oravská Lesná č.921, štátna príslušnosť Slovenská republika, 16/ Jozefína ŠKAMOROVÁ, 

bytom 029 57 Oravská Lesná č.171, štátna príslušnosť Slovenská republika, Viera 

TISOŇOVÁ, rodená Holubčíková, bytom 029 57 Oravská Lesná č.161, štátna príslušnosť 

Slovenská republika, Jozef HOLUBČÍK, bytom  029 57 Oravská Lesná č.920, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, Michal KOJDA, bytom 029 57 Oravská Lesná č.921, 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 číslo 

14994/4-orná pôda o výmere 77 m2,  vytvoreného z KN „C“ parcely č.14994/1-orná pôda  

o výmere 818 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.1242 k. ú. Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej v 1/ rade v 1/1-

ine od predávajúcej v 1/ rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č. 

14994/5-orná pôda o výmere 14 m2, vytvoreného  z KN „C“ parcely 14994/2-orná pôda  

o výmere 314 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.1953 k. ú. Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho  v 2 rade 

v 1/1-ine od predávajúceho v 2/ rade;  novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN 
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č.15000/5-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, vytvoreného z parcely registra KN 

„C“ č.15000/5- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, a parcely registra KN „C“ 

č.15000/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2, novovytvoreného  pozemku parcelu 

registra „C“ KN č.15002/3-orná pôda o výmere 68 m2, vytvoreného z parcely registra KN 

„C“ č.15002-orná pôda o výmere 750 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV 

č.1795 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno 

predávajúcej v 3 rade v 1/1-ine od predávajúcej v 3/rade; pozemku parcelu registra „C“ KN 

č. 15003/4-orná pôda vo výmere 4 m2 a novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN 

č.15003/3-orná pôda o výmere 138 m2, vytvoreného z parcely registra KN „C“ č.15003/3-

orná pôda o výmere 111 m2 a parcely registra KN „C“ č.15003/1-orná pôda o výmere 362 

m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.2337 k. ú.  Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcich v 4 rade v 1/1-ine od 

predávajúcich v 4 rade; kupujúci zároveň s kúpou pozemku parcely registra „C“ KN 

č.15003/3-orná pôda o výmere 111 m2, v prospech každodobých vlastníkov pozemku registra 

„C“ KN parcela č. 15003/2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 a „C“ KN parcelné 

č. 15000/5-zast. plochy a nádvoria o výmere 20 m2 - 386/13 na základe Zmluvy o vecnom 

bremene č. V 2675/16 zo dňa 20. 10. 2016 a   novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ 

KN č.15008/3-trvalý trávny porast výmere 130 m2, vytvoreného z parcely registra KN „C“ 

č.15008-trvalý trávny porast o výmere 1349 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností 

LV č.1243 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcej  v 5 rade v 1/1-ine od predávajúcej v 5 rade; novovytvoreného pozemku parcelu 

registra „C“ KN č.15225/10-orná pôda o výmere 73 m2, vytvoreného z parcely registra KN 

„C“ č.15225/10-orná pôda  o výmere 58 m2,  a parcely registra KN C č.15225/14-orná pôda 

o výmere 484 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.5141 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho  v 6 rade 

v 1/1-ine od predávajúceho v 6 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN 

č.15225/8-orná pôda o výmere 93 m2, vytvoreného z parcely registra KN „C“ č.15225/8-

orná pôda  o výmere 75 m2 a parcely registra  KN „C“ č.15225/15-orná pôda o výmere 463 

m2, novovytvorený pozemok parcela registra „C“ KN č.15221/3-trvalý trávny porast 

o výmere 4 m2, vytvorený z parcely registra KN „C“ č.15221/3-trvalý trávny porast 

o výmere 6 m2,   zapísané vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.5142 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na mená predávajúcich  v 7 rade v 1/1-ine od 

predávajúcich v 7 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č.15224/11-orná 

pôda o výmere 61 m2, vytvoreného z parcely registra KN „C“ č.15224/1-orná pôda  

o výmere 567 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.1698 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na mená predávajúcich  v 8 rade 

v 1/1-ine od predávajúcich v 8 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN 

č.15225/7-zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 38 m2, vytvoreného z parcely registra 

KN „C“ č.15225/2- zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 320 m2,  zapísaný vo výpise 

z katastra nehnuteľností LV č.1840 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho  v 9 rade v 1/1-ine od predávajúceho v 9 rade; 

novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č.15001/3-orná pôda  o výmere 95 m2, 

vytvoreného z parcely registra KN „E“ č.15001-trvalý trávny porast  o výmere 1046 m2,  

zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4739 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská 

Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej  v 10 rade v 1/1-ine od predávajúcej 

v 10 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č.15007/3-orná pôda  o 

výmere 58 m2, vytvoreného z parcely registra KN „E“ č.15007-orná pôda  o výmere 673 m2,  

zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4742 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská 

Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej  v 11 rade v 1/1-ine od predávajúcej 

v 11 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č.15014/7-trvalý trávny 
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porast o výmere 103 m2, vytvoreného z parcely registra KN „E“ č.15014/1-trvalý trávny 

porast  o výmere 309 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4744 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, na mená predávajúcich v 12 rade, pod 

B 1 na meno predávajúcej   Jozefína Škamorovej v 1/3-tine, pod B 2 na meno predávajúcej 

Heleny Vrábľovej v 1/3-tine, pod B 3 na meno predávajúceho Jozef Holubčík v 1/3-ine od 

predávajúcich v 12 rade; novovytvoreného pozemku parcelu registra „C“ KN č.15226/3-orná 

pôda o výmere 153 m2, vytvoreného z parcely registra KN „E“ č.15226-orná pôda  o výmere 

3251 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4769 k. ú.  Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo, na mená predávajúcich v 13 rade, pod B 1 na meno 

predávajúceho Štefana Habláka v 14/31-inách, pod B 2 na meno predávajúcej Ing. Agnešy 

Brňákovej  v   17/31-tinách od predávajúcich v 13 rade; novovytvoreného pozemku registra 

KN „C“ parcelné číslo 15000/3-zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 m2,   vytvorený z 

KN „C“ parcely č 15000/1-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 741 m2 zapísaný vo výpise 

z katastra nehnuteľností LV č.3560 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 na mená predávajúcich v 14 rade v 1/1-ine od predávajúcich v 14 rade,   

novovytvoreného pozemku parcelu registra KN „C“ parcelné číslo 15223/3-trvalý trávny 

porast o výmere 43 m2, ktorý sa vytvára z dielu 17 od KN „C“ parcely č.15223/1-trvalý 

trávny porast o výmere 590 m2,  zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.5233 k. ú. 

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho v 15 

rade v 1/1-ine od predávajúcich v 15 rade, a z dielu 18 od parcely KN „C“ parcely č.15223/3-

trvalý trávny porast o výmere 35 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.2406 

k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, na mená predávajúcich v 16 

rade, pod B l na meno predávajúcej Jozefíny Škamorovej v 54/1152-inách, pod B 2 na meno 

predávajúcej Viery Tisoňovej v 54/1152-inách, pod B 3 na meno predávajúceho Jozefa 

Holubčíka v 54/1152-inách, pod B 4 na meno predávajúceho Michala Kojdu v 990/1152-

inách od predávajúcich v 16 rade; všetky novovytvorené parcely vytvorené na základe 

Geometrického plánu č.259/2019 zo dňa 03.09.2019,  úradne overeného dňa 13.11.2019, pod 

č.853/2019  vyhotoviteľa Brandýs, s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, 

IČO:36 431 281 v prospech kupujúceho. 

B) Kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou vo výške 1,-Euro, slovom jedno euro,  

každému z predávajúcich, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim  predávajúcej  Viere 

Brišovej vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Jozefovi Škamorovi  vo výške 1,- Euro,  

predávajúcej Štefánii Lajdovej vo výške 1- Euro, predávajúcemu Pavlovi Murínovi vo výške 

1,- Euro, predávajúcej Monike Murínovej vo výške 1,- Euro, predávajúcej Magdaléne 

Majdišovej vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Dominikovi Holubčíkovi vo výške 1,- Euro, 

predávajúcemu Martinovi Škamorovi vo výške 1,- Euro, predávajúcej Tatiane Škamorovej vo 

výške 1,- Eur, predávajúcemu Petrovi Miterkovi vo výške 1,- Euro, predávajúcej Sylvii 

Miterkovej vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Igorovi Vrábeľovi vo výške 1,- Euro, 

predávajúcej Svetluške Škamorovej vo výške 1,- Euro, predávajúcej Terézii Belicajovej vo 

výške 1,- Euro, predávajúcej Jozefíne Škamorovej vo výške 1,- Euro, predávajúcej Helene 

Vrábľovej vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Jozefovi Holubčíkovi vo výške 1,- Euro, 

predávajúcemu Štefanovi Hablákovi vo výške 1,- Euro, predávajúcej Ing. Agneši Brňákovej 

vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Karolovi Mordáčovi vo výške 1.- Euro, predávajúcej Anne 

Mordáčovej vo výške 1,- Euro, predávajúcemu Michalovi Kojdovi vo výške 1,- Euro, 

predávajúcej Viere Tisoňovej vo výške 1,- Euro a to pri podpise tejto zmluvy. Kúpna cena 

predstavuje spolu sumu 23,- Eur. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola 

kúpna cena v plnej výške vyplatená.  

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

kupujúci. 
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JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 81/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 82/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

mimoriadnu kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra o kontrolu nájomných zmlúv /bytových aj 

nebytových/ obce týkajúcich sa nakladania s majetkom obce. 

 

Termín: február 2020 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 83/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu č. 17 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. 

b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov, tvorí 

súčasť zápisnice 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 84/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 
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rozpočet obce na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie vrátane programov  

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 85/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2018/2019, tvorí súčasť 

zápisnice 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 86/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná, tak ako bol navrhnutý 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 87/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

zmenu návrhu VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

§ 5 písm. a, b, g, sa znižuje sadzba dane na 1.0, písm. d, sa znižuje sadzba dane na 2.0 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo 88/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 
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schvaľuje 

zmenu návrhu VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

§ 6 písm. 2 c), zvyšuje sadzbu dane na 0,60 € a v § 6 písm. 2 h), sa zvyšuje sadzba dane na 

0,40 € 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo 89/2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

VZN obce Oravská Lesná č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

so zmenami a doplnkami 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

U z n e s e n i e číslo 90 /2019 zo dňa 06. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN obce Oravská Lesná č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, so zmenami a doplnkami 

v § 5 dopĺňa  

- bod d) zvýšenie sadzby dane zo 75 € na 85 € 

- bod e) zvýšenie sadzby dane z 530 € na 630 € 

v § 8 dopĺňa  

- odst. 5 v znení: študentom, ktorí predložia potvrdenie poskytovateľa ubytovania 

o tom, že v poplatku za ubytovanie je zahrnutý aj poplatok za zmesový komunálny 

odpad určuje sa sadzba poplatku na 0,0274 € za osobu na kalendárny deň 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 


