OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

ZÁPISNICA
ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j
konaného dňa 10. decembra 2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 10. decembra 2018 o 11.30 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu
Oravskej Lesnej
Prítomní: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Novozvolení poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin
Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
Neprítomní: 0
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Ing. Mária Kvaková, Mgr. Eva Demková, Emília Kojdová, zástupkyne ZŠ
s MŠ, Ján Podstavek a Ing. Albín Viater, bývalí starostovia obce, MUDr.
Rudolf Rechtorík, MUDr. Daniela Murínová, MUDr. Gabriela Jatyelová,
Mgr. Peter Doborovič, správca farnosti, Miloslav Marušiak , emeritný pán
farár, Milan Miterko, správca cintorína, JUDr. PhDr. Adriana Adamicová,
riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Zákamenné
Bývalí poslanci: Jaroslav Brňák, Anna Opartyová, Rudolf Brisuda, Mgr.
Emília Chvojková, členovia miestnej volebnej komisie : Helena Mazúrová,
Ing. Marianna Kianičková, Ing. Albín Viater, Mgr. Juraj Majdiš, Štefan
Hablák, pracovníci OcÚ: Mgr. Ing. Barbara Rajs- Rošťák, Mgr. Helena
Jakubová, Bc. Mária Mateášová, Jozefína Dulovcová, Ing. Jozefína
Olbertová, Anna Pacoňová, Ana Pojezdalová, Dulovcová Helena, Vojteková
Helena, Ignaťáková Helena, Miroslav Murín, Angela Bejdáková, Viktor
Chudoba, Štefan Hladek, Jozefína Hladeková, Anna Majdišová, Magdaléna
Majdišová
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1. Otvorenie a privítanie hostí
P. Ing. Jozefína Olbertová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie privítala prítomných
a vyzvala p. starostu obce JUDr. Mareka Majdiša, PhD aby určil zapisovateľku zápisnice
a overovateľov zápisnice
Zasadanie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.
Konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Brňáka a Ladislava Briša
Písaním zápisnice poveril Annu Pojezdalovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu číslo 2. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
p. Ing. Jozefína Olbertová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie vyzvala predsedníčku
miestnej volebnej komisie p. Helenu Mazúrovú o podanie správy o výsledku volieb do
orgánov samosprávy obce Oravská Lesná, konané dňa 10. 11. 2018. Do zoznamu voličov
bolo celkom zapísaných 2535 voličov. Volebná účasť vo voľbách bola 75,38 %. Starostom
obce Oravská Lesná bol na nové volebné obdobie zvolený JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 1406. Druhou kandidátkou na starostu obce
Oravská Lesná bola Ing. Viera Mazúrová, nezávislá kandidátka, ktorá získala 491 platných
hlasov.
Ďalej prečítala mená poslancov, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva:
1. Jozef Rošťák
2. Martin Podstavaek
3. Jozef Brňák
4. Silvia Srogoňová
5. Ladislav Briš
6. Anton Kojda
7. Mgr. Dominik Dendis
8. Ing. Augustín Viater
9. Ing. Miroslav Kolenčík
10.Emil Rabčan
11.Marek Bjalorit

NEKA
NEKA
NEKA
KDH
KDH
KDH
SMER-SD
KDH
SNS
KDH
KDH

934 hlasov
805 hlasov
801 hlasov
663 hlasov
660 hlasov
628 hlasov
621 hlasov
579 hlasov
574 hlasov
571 hlasov
568 hlasov

Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
K bodu číslo 3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu obce a odovzdanie
insígnií
P. starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
bez výhrad. Následne mu boli odovzdané insígnie a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadania
obecného zastupiteľstva
K bodu číslo 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolených poslancov OZ
Mgr. Dominik Dendis, novozvolený poslanec OZ prečítal zákonom predpísaný sľub
poslancov OZ. Následne menovite vyzývala predsedkyňa miestnej volebnej komisie p.
Helena Mazúrová poslancov k zloženiu sľubu, čo potvrdili svojim podpisom bez výhrad.
Sľub zložilo všetkých 11 poslancov.
Po zložení sľubu poslancov sa prihovoril k poslancom a občanom našej obce starosta obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
1. Marek Bjalorit
2. Ladislav Briš
3. Jozef Brňák
4. Mgr. Dominik Dendis
5. Anton Kojda
6. Ing. Miroslav Kolenčík
7. Martin Podstavek
8. Emil Rabčan
9. Jozef Rošťák
10. Silvia Srogoňová
11. Ing. Augustín Viater
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Brňáka a Ladislava Briša
Písaním zápisnice poveril Annu Pojezdalovú, pracovníčku OcÚ.
K bodu číslo 6. Určenie mandátovej a návrhovej komisie
Návrhová komisia: Martin Podstavek, predseda, pp. Silvia Srogoňová, Mgr. Dominik Dendis,
členovia
Mandátová komisia: Emil Rabčan, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Ing. Miroslav Kolenčík
členovia
Predseda mandátovej komisie Emil Rabčan konštatoval, že OZ je
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11.
K bodu 7. Schválenie programu rokovania
Bol navrhnutý nasledovný program rokovania:
Program:

uznášania schopné,

1. Otvorenie a privítanie hostí;
2. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie);
3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu obce a odovzdanie insígnií;
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolených poslancov OZ;
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
6. Určenie mandátovej a návrhovej komisie;
7. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
8. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov komisií;
9. Zriadenie inventarizačných komisií;
10. Prestávka 12.30 – 13.30 hod.
11. Prerokovanie doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2016
o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská
Lesná;
12. Prerokovanie úpravy rozpočtu;
13. Prerokovanie platu starostu obce a odmien poslancov OZ;
14. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020-2021;
15. Interpelácie poslancov;
16. Rôzne
17. Záver
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie: za: pp. : pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin
Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín
proti: 0
zdržal sa: 0

-

p. starosta navrhol za bod č. 10 doplniť bod č. 11 – Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:
-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod
č. 10 sa dopĺňa bod č. 11 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I.
polrok 2019. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia.

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater

proti: 0
zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie a privítanie hostí;
2. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie);
3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu obce a odovzdanie insígnií;
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolených poslancov OZ;
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
6. Určenie mandátovej a návrhovej komisie;
7. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
8. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov komisií;
9. Zriadenie inventarizačných komisií;
10. Prestávka 12.30 – 13.30 hod.
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
12. Prerokovanie doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2016
o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská
Lesná;
13. Prerokovanie úpravy rozpočtu;
14. Prerokovanie platu starostu obce a odmien poslancov OZ;
15. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020-2021;
16. Interpelácie poslancov;
17. Rôzne
18. Záver

K bodu číslo 8. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov
komisií
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zriadenie jednotlivých komisií OZ
a voľbu predsedov a členov jednotlivých komisií OZ:
Finančná komisia OZ:
predseda: Ing. Augustín Viater
členovia: pp. Jozef Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, Jozef Brňák, Mgr. Miroslav Kvak
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
finančnú komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu finančnej komisie Ing. Augustína Viatra

2. členov finančnej komisie: Jozefa Rošťáka, Mgr. Dominka Dendisa, Jozefa Brňáka,
Mgr.
Miroslava Kvaka
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Stavebná komisia OZ:
predseda: Ing. Miroslav Kolenčík
členovia: pp. Anton Kojda, Ing. Augustín Viater
Ing. Miroslav Kolenčík, poslanec OZ navrhol doplnenie člena stavebnej komisie a to p. Ing.
Lenku Laššákovú

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
stavebnú komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu stavebnej komisie Ing. Miroslava Kolenčíka
2. členov stavebnej komisie: Antona Kojdu, Ing. Augustína Viatra, Ing. Lenku Laššákovú

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Sociálna komisia OZ:
predseda: Emil Rabčan
členovia: pp. Silvia Srogoňová, Mgr. .Božena Podstavková, Ing. Marianna Kianičková, Mgr.
Emília Chvojková, Jozef Brňák
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
sociálnu komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu sociálnej komisie Emila Rabčana

2. členov sociálnej komisie: Silviu Srogoňovú, Mgr. .Boženu Podstavkovú, Ing.
Mariannu
Kianičkovú, Mgr. Emíliu Chvojkovú, Jozefa Brňáka

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Komisia kultúry a športu pri OZ:
predseda: Ladislav Briš
členovia: pp. Silvia Srogoňová, Mgr. Dominik Dendis, Marek Bjalorit, Mgr. Helena
Jakubová
Poslanci navrhli doplnenie člena komisie kultúry a športu pri OZ a to p. Mgr. Helenu
Jakubovú.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
komisiu kultúry a športu pri OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu sociálnej komisie Ladislava Briša
2. členov sociálnej komisie: Silviu Srogoňovú, Mgr. Dominika Dendisa, Mareka
Bjalorita,
Mgr. Helenu Jakubovú
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného poriadku
v znení neskorších predpisov pri OZ
predseda: Martin Podstavek
členovia: pp. Marek Bjalorit, Anton Kojda, Emil Rabčan,
P. Martin Podstavek, poslanec OZ nesúhlasil, aby bol predsedom tejto komisie a súhlasil iba
s členstvom v tejto komisií. Poslanci následne navrhli p. Antona Kojdu, poslanca OZ za
predsedu tejto komisie, ktorý s týmto návrhom súhlasil.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného poriadku v znení neskorších
predpisov pri OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného
poriadku v znení neskorších predpisov Antona Kojdu
2 .členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného
poriadku v znení neskorších predpisov: Mareka Bjalorita, Martina Podstavka, Emila
Rabčana
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej bol prednesený návrh na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Bol navrhnutý p. Jozef Brňák, poslanec OZ
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
p. poslanca Jozefa Brňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

Ďalej bol prednesený návrh na schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení sobášením
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a to Jozef Rošťák, poslanec OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

poverenie sobášiaceho poslanca Jozefa Rošťáka
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že starostu obce počas jeho neprítomnosti
zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo.
V zmysle § 13b ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p.
starosta určil za zástupcu starostu obce p. Jozefa Rošťáka.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
poverenie p. Jozefa Rošťáka zastupovaním starostu obce JUDr. Mareka Majdiša v zmysle §

13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 9. Zriadenie inventarizačných komisií
Na základe príkazu štatutárneho zástupcu organizácie č. 1/2018 sa nariaďuje vykonať riadna
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v zmysle
ustanovení § 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Predmetom inventarizácie bude: hmotný majetok, pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky,
pohľadávky a rozdiel majetku a záväzkov.
Boli navrhnuté tieto inventarizačné komisie a títo členovia jednotlivých komisií:
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda
Jozef Rošťák
člen
Ing. Jaroslav Pajkoš
člen
Jozefína Dulovcová
Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Kultúrny dom, knižnica:
predseda
Mgr. Helena Jakubová
člen
Martin Podstavek
člen
Ladislav Briš

člen

Anna Pacoňová

Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor
predseda
Jozef Brňák
člen
Rudolf Brisuda
člen
Emil Rabčan
Čiastková inventarizačná komisia pre Obecný úrad
predseda
Ing. Augustín Viater
člen
Silvia Srogoňová
člen
Ing. Mgr. Barbara Ivona Rajs-Rošťák
člen
Jozefína Dulovcová
Termín vykonania inventarizácie je do 22. 1. 2019.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
A/ z r i a ď u j e
inventarizačné komisie:
1. Ústrednú inventarizačnú komisiu
2. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre stredisko: Kultúrny dom, knižnica
3. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor
4. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre Obecný úrad
B/ s c h v a ľ u j e
predsedov a členov jednotlivých komisií:
1. Ústredná inventarizačná komisia:
predseda Jozef Rošťák
člen
Ing. Jaroslav Pajkoš
člen
Jozefína Dulovcová
2. Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Kultúrny dom, knižnica:
predseda Mgr. Helena Jakubová
člen
Martin Podstavek
člen
Ladislav Briš
člen
Anna Pacoňová
3. Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor
predseda Jozef Brňák
člen
Rudolf Brisuda
člen
Emil Rabčan
4. Čiastková inventarizačná komisia pre Obecný úrad
predseda Ing. Augustín Viater
člen
Silvia Srogoňová
člen
Ing. Mgr. Barbara Ivona Rajs-Rošťák
člen
Jozefína Dulovcová

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 10. prestávka 12.30 – 13.30 hod
P. starosta prerušil rokovanie obecného zastupiteľstva s prestávkou od 12.30 hod. do 13.30
hod.
Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní obecného zastupiteľstva
K bodu číslo 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
Správu predniesol kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
-

pp. Martin Podstavek mal pripomienku, aby sa do plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra zahrnula kontrola písania zápisnice a to do desať dní.

-

p. kontrolór obce povedal, že sa môže vyjadrovať k uzneseniu, či bolo podpísané do
10 dní.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík dal návrh, aby sa zápisnica uverejnila do 30 dní od konania
zasadnutia OZ

-

p. Jozef Brňák žiadal aby overovatelia dostali zápisnicu aspoň 2 dni predtým, ako sa
výzvu na jej podpísanie.

-

OZ žiadalo v diskusií starostu obce, aby bolo zabezpečené zverejnenie zápisnice do 30
kalendárnych dní od konania zasadnutia OZ a aby bola zápisnica zasielaná poslancom
e-mailom

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 12. Prerokovanie doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č.
4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Oravská Lesná
-

p. starosta informoval prítomných, že na zbernom dvore budú odovzdávať odpadové
pneumatiky len fyzické osoby. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad dva krát do roka a to v jarnom
a jesennom období.

-

pp. Jozef Brňák sa pýtal, či má zberný dvor súhlas na zber pneumatík

-

p. prednosta odpovedal, že sa najprv musí schváliť VZN a potom sa vyjadruje odbor
životného prostredia a uzatvárajú sa zmluvy

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal, čo je to kampaňový zber

-

p. starosta odpovedal, že je to osveta o separovanom zbere

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal, či budeme platiť za biologický rozložiteľný
odpad vtedy, keď budeme mať kompostéry.

-

p. starosta odpovedal, že neplatíme vtedy, keď zriadime kompostery. Po zriadení
kompostéov v domácnostiach by sa vylúčil sezónny zber rozložiteľného komunálneho
odpadu zo záhrad v jarnom a jesennom období. Obec si môže do 100 t. urobiť vlastnú
kompostáreň biologického rozložiteľného odpadu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 13. Prerokovanie úpravy rozpočtu
V tomto bode programu bol prednesený návrh rozpočtu podľa jednotlivých položiek. Návrh
je písomný a tvorí súčasť zápisnice.
P. starosta informoval prítomných, že sa rozšíril a skvalitnil kamerový systém, pokračuje sa
v rekonštrukcií materskej škôlky, pripravuje sa budovanie jasieľ.
Ďalej informoval
prítomných, že každé použitie rezervného fondu schvaľuje OZ a následne ho zapája do
rozpočtu. Nemôžeme financie priamo čerpať z rezervného fondu. Rezervný fond musíme

najprv zapojiť do rozpočtu a poslanci OZ určia a schvália účel využitia rezervného fondu
v rozpočte.
-

p. kontrolór obce povedal, že sme mali naplánované investičné akcie, pri ktorých sme
predpokladali, že na pokrytie nákladov bude potrebný aj úver. Tento úver však nebol
potrebný, pretože v rámci dobrého hospodárenia sme dané náklady dokázali hradiť
z vlastných zdrojov.

-

pp. Anton Kojda sa pýtal, či chodník Jasenovská sa dá budovať na etapy

p. starosta odpovedal, že áno, kde uznesením OZ sa vyčlenia finančné prostriedky,
ktoré budú použité na budovanie chodníka a verejného osvetlenia na Jasenovskú
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 11 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6 podľa
§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami
a navýšenie príjmov a výdavkov
-

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 12 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za: pp. : pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda,
Emil Rabčan , Jozef Rošťák, Ing. Augustín
proti: 0
zdržal sa: pp. Martin Podstavek, Jozef Brňák

K bodu číslo 14. Prerokovanie platu starostu obce a odmien poslancov OZ
-

pp. Jozef Brňák navrhol tento bod programu odročiť na najbližšie rokovanie OZ

-

pp. Mgr. Dominik Dendis tiež navrhol presunúť tento bod programu na ďalšie
rokovanie OZ

-

pp. Ing. Augustín Viater žiadal poslať poslancom podklady – zásady odmeňovania
a zaslať tabuľku koeficientov pre určovanie platu starostov

-

pp. Ladislav Briš žiadal prepočet platu starostu obce v čistej mzde

-

p. starosta požiadal zvolať finančnú komisiu, kde by sa prizvala aj mzdová účtovníčka,
ktorá pripraví prepočet platu starostu v čistej mzde

-

p. starosta ďalej informoval prítomných poslancov, že plánuje pre poslancov
organizovať školenia, ktoré budú potrebné pre ich prácu poslanca

K bodu číslo 15. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 20202021
-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal, či sa dajú kontrolovať príjmy z dane za
ubytovanie

-

p. starosta povedal, že bolo už veľa diskusií ohľadom tejto témy. Majiteľom chát bol
zasielaný informačný list, ktorým boli informovaní o povinnosti platenia dane
za ubytovanie ako aj o výhodných podmienkach a výhodách platenia tejto dane. Nie
sme jediná obec, ktorá má s výberom tejto dane za ubytovanie problém. Obec chce
vydať turistickú mapu z finančných prostriedkov, ktoré sa získali z dane za
ubytovanie, kde na zadnej strane tejto mapy by boli zverejnené organizácie, ktoré
platia daň za ubytovanie. Majitelia chát, ktorí nepoužívajú svoje rekreačné zariadenie
na ubytovanie, dávali čestné prehlásenia, že neubytovávajú za odplatu.

-

poslanci žiadali zaslať zoznam platiteľov dane z ubytovania

-

pp. Martin Podstavek žiadal o podanie správy, na čo sa využili prostriedky z Klasteru
– oblastnej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Dolnom Kubíne.

-

p. starosta obce vysvetlil prítomným na akom princípe funguje KLASTER. Obec si
určuje, čo chceme z peňazí, ktoré sa zúročili / suma odvedenej dane za ubytovanie
v Oravskej Lesnej zvýšená o dotáciu 20 % z tejto sumy/ zaplatiť, napr. mapu, knihy
informačné centrum, atď. Je rozpracovaná kniha fotografií Oravskej Lesnej. Platitelia
dane z ubytovania môžu dostať pár výtlačkov tejto knihy zdarma.

-

pp. Jozef Brňák sa pýtal, aké výhody majú občania, ktorí platia poplatok za psa

-

p. starosta odpovedal, že obec zakúpila vrecká na psí trus.

-

kontrolór obce predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná k návrhu
rozpočtu za rok 2019. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice

-

p. starosta informoval prítomných, že sa zvyšujú originálne kompetencie ZŠ s MŠ
/škôlka – jedáleň, škola – jedáleň, školský klub/ o 45 000 €, ktoré bude potrebné
financovať z rozpočtu obce. Ďalej povedal, že sme získali transfer na opravu strechy
MKS vo výške 10 000,- € z Ministerstva financií.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná k návrhu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet obce na rok 2019 na úrovní hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie vrátane programov a podprogramov
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis,
Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan,
Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: pp. Jozef Brňák
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 vrátane programov a podprogramov

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

K budu číslo 16. Interpelácie poslancov
-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa informoval ohľadom platenia dane z ubytovania. Mal
návrh, aby sa na stránku obce dali len tí, ktorí platia dane z ubytovania

-

pp. Jozef Rošťák mal návrh, aby sa na stránke obce vytvorila zložka: „Ubytovanie
v obci“

-

p. starosta obce povedal, aby sa v sekcií „Ubytovanie v obci“ zverejnili ubytovatelia,
ktorí viac ako 2 roky odvádzajú daň z ubytovania

-

ďalej bol prednesený návrh zo strany poslancov OZ, aby boli na stránke obce
zverejnení ubytovatelia, ktorí sa prihlásili ako platitelia z dane za ubytovanie a túto
daň zaplatili v roku 2018 a to na webovej stránke obce v časti „ubytovanie“
s účinnosťou od 1. 1. 2019. Zároveň bude v tejto sekcií zverejnené upozornenie
vyplývajúce zo VZN obce č. 7/2016 na povinnosť prihlásiť sa ako platiteľ dane
z ubytovania, ak poskytujú ubytovanie za odplatu

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal na osadenie značiek na Kubínskej a na Lehotskej ku
škole v prírode, týkajúce sa zákazu vjazdu autobusu

-

pp. Jozef Brňák žiadal zaslať poslancom a členom sociálnej komisie zoznam občanov,
ktorým boli poskytnuté brikety. Ďalej žiadal komisie, ktoré budú zasadať, aby na
obecnom zastupiteľstve predkladali písomné stanoviská o svojom zasadaní

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal na nádoby na posyp.

-

p starosta obce odpovedal, že sú objednané

Poslanci OZ sa dohodli, že nádoby na posyp budú rozmiestnené v týchto lokalitách:
1. Bučina I – pri p. Demkovej
2. Bučina II – pri p. Anne Katrenčíkovej
3. pri cintoríne
-

pp. Ladislav Briš mal návrh, aby predsedovia jednotlivých komisií pripravili náplň
činnosti týchto komisií

-

p. starosta obce požiadal, aby jednotliví predsedovia komisií pripravili na januárové
zasadnutie OZ náplne činnosti daných komisií

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal, kto zvoláva komisie

-

p. starosta odpovedal, že komisie zvoláva predseda danej komisie

-

p. riaditľ ZŠ a MŠ Mgr. Miroslav Kvak upozornil na delegovanie členov do rady školy

-

p. Emil Rabčan sa pýtal na zimnú údržbu miestnych komunikácií

-

p. starosta odpovedal, že boli oslovení tí istí prevádzkovatelia zimnej údržby
miestnych komunikácií ako minulý rok. . Každý má na starosti svoj úsek, za ktorý sú
zodpovední. V dohode majú zahrnutú finančnú odmenu za pohotovosť a k tomu
odmenu na hodinu.

Poslanci ďalej žiadali o zverejnenie prevádzkovateľov zimnej údržby miestnych komunikácií
na webovej stránke obce

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal na neónky pri chodníku v centre obce

-

p. starosta odpovedal, že čaká na dodávku materiálu

Ďalej poslanci žiadali o zasielanie notifikácie zmlúv
K bodu číslo 17. Rôzne
-

pp. Ladislav Briš žiadal o označenie jednotlivých časti obce, inštitúcií a pod.

Ďalej poslanci diskutovali o zimnej údržbe chodníkov a o nákupe traktora na odhŕňanie
chodníkov
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup pracovného stroja na zimnú údržbu do výšky 50 000,- €s DPH z rozpočtovej kapitoly
04510
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej sa diskutovalo o vysporiadaní ciest v obci
-

p. prednosta povedal, že obecné peniaze sa nemôžu investovať do nevysporiadaných
ciest
p. starosta obce informoval prítomných, že v súčasnosti prebieha vysporiadanie ciest
v obci. Uskutočňujú sa stretnutia s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré prechádzajú
miestne komunikácie. Uskutočnilo sa stretnutie vlastníkov pozemkov, ktoré sa týkalo
cesty z Brišovky, okolo Václava Briša až ku Jozefovi Fajčákovi. V tomto prípade
všetci vlastníci súhlasili, okrem dvoch vlastníkov, kde jeden žiada za pozemky, po
ktorých vedie miestna komunikácia odplatu podľa počtu m2 a druhý vlastník
podmienil súhlas vybudovaním kanalizácie, vodovodnej prípojky a chodníka
k rodinnému domu súp č. 366 nachádzajúceho sa v k. ú. Oravská Lesná

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výšku kúpnej ceny za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnymi
komunikáciami 1 € za celkovú výmeru odpredávaného pozemku jedným vlastníkom
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť rodiny Sabovej o vybudovanie kanalizácie, vodovodu, chodníka k rodinnému domu
so súp. č. 366, nachádzajúceho sa v k. ú. Oravská Lesná, avšak v súčasnej dobe nie je možné
z finančných dôvodov podmieňovať odpredaj pozemkov pod miestnou komunikáciou touto
podmienkou
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

-

ďalej bola prejednaná žiadosť p. Nádašskej o zníženie alebo odpustenie nájmu

-

pp. Jozef Rošťák sa pýtal na zámok na bytovke so súp. č. 1137, ktorý sa rieši od
augusta

-

poslanci navrhovali určiť domovníka v obecných bytovkách so súp,. číslom 1094 a
1137 s odmenou 70 € na jednu bytovku. Požiadali pripraviť návrh.

-

p. Ing. Miroslav Kolenčík navrhoval 3 mesačné odpustenie nájmu a 5 mesačné
zníženie nájmu

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
3 mesačné odpustenie nájmu a to z dôvodu nemožnosti užívať byt počas rekonštrukcie
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Jozef Brňák, Marek Bjalorit, Mgr.
Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
-

pp. Martin Podstavek mal návrh, aby sme sa zapojili, ak je to možné do projektu, kde
by sa na streche kultúrneho domu namontovali slnečné konektory.

-

pp. Augustín Viater žiadal označiť prechod pre chodcov k autobusovým zástavkám

-

p. starosta informoval prítomných , že prechod pre chodcov musí byť vždy z
chodníka na chodník

-

pp. Augustín Viater sa pýtal starostu obce, či žiadal z VÚC finančné prostriedky na
chodníky
p. starosta obce odpovedal, že nemajú žiadne zdroje na chodníky

-

p. Jozef Rošťák žiadal, aby sa dala výzva z obce na písomné stanovisko VÚC

-

p. kontrolór obce mal pripomienku k výjazdom pri Hablákovi na Pribišskej, kde je
veľmi strmí nadjazd a občania, ktorí bývajú v tejto časti obce chytajú podvozkami áut

-

p. starosta odpovedal, že v rámci výzvy by mali riešiť aj tieto výjazdy

-

pp. Emil Rabčan upozornil, že na Kubínskej sú na kuká nádobách opačné nálepky

-

K bodu číslo 14. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 18.40 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce

Overovatelia:
Ladislav Briš , poslanec OZ

......................................................

Jozef Brňák , poslanec OZ

........................................................

U z n e s e n i e číslo 94/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B/ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
1. Marek Bjalorit
2. Ladislav Briš
3. Jozef Brňák
4. Mgr. Dominik Dendis
5. Anton Kojda
6. Ing. Miroslav Kolenčík
7. Martin Podstavek
8. Emil Rabčan
9. Jozef Rošťák
10. Silvia Srogoňová
11. Ing. Augustín Viater

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 95/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 96/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 10 sa dopĺňa bod č. 11 – Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019. Nasledujúce body sa
prečíslujú podľa poradia.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 97/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
finančnú komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu finančnej komisie Ing. Augustína Viatra
2. členov finančnej komisie: Jozefa Rošťáka, Mgr. Dominika Dendisa, Jozefa Brňáka,
Mgr.
Miroslava Kvaka

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 98/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
stavebnú komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu stavebnej komisie Ing. Miroslava Kolenčíka
2. členov stavebnej komisie: Antona Kojdu, Ing. Augustína Viatra, Ing. Lenku Laššákovú

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 99/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
sociálnu komisiu OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu sociálnej komisie Emila Rabčana
2. členov sociálnej komisie: Silviu Srogoňovú, Mgr. .Boženu Podstavkovú, Ing.
Mariannu
Kianičkovú, Mgr. Emíliu Chvojkovú, Jozefa Brňáka

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 100/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
komisiu kultúry a športu pri OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu komise kultúry a športu Ladislava Briša
2. členov sociálnej komisie: Silviu Srogoňovú, Mgr. Dominika Dendisa, Mareka
Bjalorita,
Mgr. Helenu Jakubovú

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 101/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného poriadku v znení neskorších
predpisov pri OZ s účinnosťou od 12. 12. 2018
B/ volí
1. predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného
poriadku v znení neskorších predpisov Antona Kojdu
2 .členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na ochranu verejného
poriadku v znení neskorších predpisov: Mareka Bjalorita, Martina Podstavk, Emila
Rabčana

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 102/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
p. poslanca Jozefa Brňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 103/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poverenie sobášiaceho poslanca Jozefa Rošťáka

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 104/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
poverenie p. Jozefa Rošťáka zastupovaním starostu obce JUDr. Mareka Majdiša, PhD.

v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 105/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ z r i a ď u j e

inventarizačné komisie:
1. Ústrednú inventarizačnú komisiu
2. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre stredisko: Kultúrny dom, knižnica
3. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor
4. Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre Obecný úrad
B/ s c h v a ľ u j e
predsedov a členov jednotlivých komisií:
1. Ústredná inventarizačná komisia:
predseda Jozef Rošťák
člen
Ing. Jaroslav Pajkoš
člen
Jozefína Dulovcová
2. Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Kultúrny dom, knižnica:
predseda Mgr. Helena Jakubová
člen
Martin Podstavek
člen
Ladislav Briš
člen
Anna Pacoňová
3. Čiastková inventarizačná komisia pre stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor
predseda Jozef Brňák
člen
Rudolf Brisuda
člen
Emil Rabčan
4. Čiastková inventarizačná komisia pre Obecný úrad
predseda Ing. Augustín Viater
člen
Silvia Srogoňová
člen
Ing. Mgr. Barbara Ivona Rajs-Rošťák
člen
Jozefína Dulovcová

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 106/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 107/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 108/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 11 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6 podľa
§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami
a navýšenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 109/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 12 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 110/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná k návrhu rozpočtu na rok 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 111/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet obce na rok 2019 na úrovní hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie vrátane programov a podprogramov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 112/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 vrátane programov a podprogramov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 113/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup pracovného stroja na zimnú údržbu do výšky 50 000,- €s DPH z rozpočtovej kapitoly
04510

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 114/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výšku kúpnej ceny za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnymi
komunikáciami 1 € za celkovú výmeru odpredávaného pozemku jedným vlastníkom

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 115/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť rodiny Sabovej o vybudovanie kanalizácie, vodovodu, chodníka k rodinnému domu
so súp. č. 366, nachádzajúceho sa v k. ú. Oravská Lesná, avšak v súčasnej dobe nie je možné
z finančných dôvodov podmieňovať odpredaj pozemkov pod miestnou komunikáciou touto
podmienkou

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 116/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
3 mesačné odpustenie nájmu a to z dôvodu nemožnosti užívať byt počas rekonštrukcie

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

