
 
 

U z n e s e n i a 

 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j   L e s n e j , 

konaného dňa 20. júla 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

 

U z n e s e n i e číslo 48/2020 zo dňa 20. 07. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

program rokovania 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

 zo dňa  

U z n e s e n i e číslo 49/2020 zo dňa 20. 07. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne: vylúčenie bodu č.  5 a bodu č. 6. 
Nasledujúce body programu sa prečíslujú podľa poradia. 

 

 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 50/2020 zo dňa 20. 07. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje/ 

zrušenie Uznesenia číslo 79/2019 zo dňa 06. 12. 2019. 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

. starosta obce 
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U z n e s e n i e číslo 51/2020 zo dňa 20. 07. 2020.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

1) Zámennú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 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, rodený Škamor nar.: 

07.06.1966, r.č.:660607/7016, 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 

parcela KN „C“ číslo 15227/13-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m2, vytvorená 

geometrickým plánom č. 259/2019, vyhotoviteľa Brandys, s. r. o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 

Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 13. 12. 2019, pod r. č. 853/2019   

evidovaná 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, vytvorených geometrickým 

plánom č. 259/2019, vyhotoviteľa Brandys, s. r. o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 

IČO: 36431281, úradne overeného dňa 13. 12. 2019, pod r. č. 853/2019 druhého 

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

Oravská Lesná, okres Námestovo touto zmluvou.  

 

2) Osobitný zreteľ: zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce Oravská Lesná ako prvého 

vymieňajúceho nie je možné využívať ako prístupovú komunikáciu v lokalite Mrzáčka a to z 

dôvodu nevhodného umiestnenia v teréne a z dôvodu existencie stavby vo vlastníctve druhého 

vymieňajúceho zasahujúcej do tohto pozemku. Na zamenenom pozemku obec vybuduje 

riadnu prístupovú komunikáciu, ktorá bude slúžiť novovytváranej lokalite s IBV. 
  

3) Správny poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí druhý vymieňajúci. 

 

Celkový počet poslancov – 11, z toho štyria neprítomní 

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Ing. Miroslav Kolenčík, Jozef Brňák, 

Martin Podstavek, Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater 

proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 
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U z n e s e n i e číslo 52/2020 zo dňa 20. 07. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

zrušenie Uznesenia číslo 70/2019 zo dňa 20. 09. 2019. 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 53/2020 zo dňa 20. 07. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

1. Zámennú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Obcou Oravská Lesná, 

029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722 ako prvý vymieňajúci a Gabrielou 

Habľákovou, rod. Katrenčíková, narodená 16.06.1972, rodné číslo, 725616/7677, bytom 029 

57 Oravská Lesná č. s. 844, štátna príslušnosť Slovenská republika ako druhý vymieňajúci, 

ktorej predmetom je zámena pozemkov prvého vymieňajúceho zapísaných na LV č. 905 

katastrálne územie Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, a to 

pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 9700/256-trvalý trávny porast o výmere 829 m2, 

parcelné číslo 9700/257-trvalý trávny porast o výmere 44 m2, parcelné číslo 9700/258-

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2, parcelné číslo 9700/260-ostatná plocha o 

výmere 688 m2, parcelné číslo 9700/261-ostatná plocha o výmere 22 m2 pod B 1 na meno 

prvého vymieňajúceho v 1/1-ine, za pozemky druhého vymieňajúceho a to: 

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/377-ostatné plochy 

o výmere 1523m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, 

vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z 

pozemku registra KN „E“ parcelné číslo.8124-orná pôda o výmere 2486m2, zapísaného v LV 

č.2855 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcich v 1/1-ine,  

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/379-zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 188m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 

18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z 

pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/17- zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

408m2, zapísaného v LV č.1233 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, 

pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1-ine,  

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/381-trvalý trávny 

porast o výmere 157m2 a 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 

9700/382-trvalý trávny porast o výmere 18m2, vytvorených geometrickým plánom 

č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila 

a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod 

r. č. 939/2019 z pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/272- trvalý trávny porast o 



4 
 

výmere 1717m2, zapísaného v LV č.2257 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1-ine.  

 

2.Osobitný zreteľ: Zámena sa uskutočňuje za účelom vybudovania obecného kompostoviska 

a miestnej prístupovej komunikácie k pozemkom, ktoré budú v budúcnosti zahrnuté do 

územného plánu obce a využívané na individuálnu bytovú výstavbu. 

 

3. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra uhradia vymieňajúci 

rovnakým dielom.  

 

Celkový počet poslancov – 11, z toho štyria neprítomní 

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Ing. Miroslav Kolenčík, Jozef Brňák, 

Martin Podstavek, Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater 

proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 


