OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 13. apríla 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
13. apríla 2018 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Martin Podstavek, Ladislav Briš
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
Jozef Brňák
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. František Brňák, predseda, pp. Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej
Holubčík, členovia
Mandátová komisia: Rudolf Brisuda, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Rudolf Brisuda konštatoval, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
p. starosta navrhol zameniť bod č. 6 za bod č. 5 – Prerokovanie „Územného plánu obce
Oravská Lesná – zmeny a doplnky č.2“
- bod č. 5 sa prečísluje na bod č. 6

-

-

za bod 6 – doplniť bod č. 7– zmena rozpočtu obce na rok 2017 vykonaná
rozpočtovými opatreniami starostu obce č.1 podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č.
583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami upravené 10.03.2018
za bod 10 – doplniť bod č. 11 – Voľba predsedu sociálnej komisie
nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnenými bodmi
programu.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie „Územného plánu obce Oravská Lesná – zmeny a doplnky č.2“
6. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 vykonaná rozpočtovými opatreniami starostu obce
č.1 podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun
medzi položkami upravené 10.03.2018
8. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
9. Prerokovanie Doplnku č. 1 VZN č. 5/2016 (Stanovenie pravidiel pre trhové miesta
počas odpustovej slávnosti 2018 v obci Oravská Lesná)
10. Voľba predsedu sociálnej komisie
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver rokovania

K bodu číslo 5. Prerokovanie „Územného plánu obce Oravská Lesná – zmeny a doplnky
č.2“
p. starosta k bodu č.5: Prerokovanie „Územného plánu obce Oravská Lesná – zmeny
a doplnky č.2 /ďalej aj ako ÚPO č. 2/“ povedal nasledovné:
- Územný plán obce Oravská Lesná bol predmetom pracovného stretnutia a v rámci
tohto bodu prerokúvame a následne hlasujeme o schválení VZN uznesením, ktorým
Všeobecne záväzné nariadenie mení aktuálny Územný plán obce čo do rozsahu
zastavaného územia konkrétne v lokalite TAN 3a a BUČ 3. V tejto súvislosti máme
od obstarávateľa Ing. Jána Buriana záznam o pripomienkach štátnych orgánov
a občanov, ktorých vyhodnotenie je zapracované resp. prerokované s dotknutými
orgánmi. Od Okresného úradu Žilina odbor výstavby, ktorý je dozorným orgánom nad
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priebehom zmien a doplnkov Územného plánu obce, máme stanovisko, ktorým
konštatujú zákonnosť priebehu obstarávania Územného plánu obce doplnok č. 2 t.z.
príprava grafickej časti, prerokovanie jednotlivých stanovísk s orgánmi ale aj
doručených pripomienok občanov našej obce
pp, Ing. František Brňák nadviazal na pracovnú poradu, ktorá bola v pondelok
9.4.2018. Rekreačné územie, ktorého časť je určená na výstavbu /najmä vybudovanie
ubytovacích kapacít/, môžeme rozdeliť do 4 zón, viď. grafická príloha.
Zóna č. I – majiteľom stavebných pozemkov je pán Ľubomír Kvak. Prístupová cesta
od mostu až ku stavebným pozemkom je už zabezpečená. Jej majiteľom je tiež
Ľubomír Kvak. V tejto zóne je plánovaná výstavba 12 chát. Zástavba je s regulatívom
R1 – rekreačné územie s prevahou intenzívnej rekreačnej zástavby, vzdialenosť
medzi objektmi je minimálne 15m.
Zóna č. II – sú to pozemky okolo Juríkovho potoka. Časť z nich už vlastnia majitelia
postavených chát, časť pozemkov budúci stavitelia chát a už len malú časť pozemkov
firma KORA Slovania s.r.o. Prístupovú cestu cez túto zónu č.2 zabezpečuje firma
KORA, od prístupovej cesty pána Ľubomíra Kvaka až po pozemok 10/2. Majiteľ
pozemku 10/2 cez svoj pozemok vybuduje prístupovú cestu až k pozemku 15742/2.
V tejto zóne, ktorá končí parcelou 10/2 je možné postaviť 16 chát, penzión a hotel. Na
rozparcelovaných pozemkoch 10/45, 10/100, 10/145 a 10/146 je povolená výstavba so
vzdialenosťou medzi chatami menšou ako 15 m. Pri ostatných pozemkoch je regulatív
R1.
Zóna č. III - Šírka je od hranice pozemku 10/2 po prítokový potok okolo penziónu
Kohútik a dĺžka od Juríkovho potoka po nástupnú stanicu sedačky Kohútik.
V blízkosti penziónu Kohútik sú plánované 4 chaty s regulatívom R1 a v blízkosti
nástupnej sedačky Kohútik zástavba s regulatívom R3 – rekreačné územie s prevahou
intenzívnej zástavby s dôrazom na technické vybavenie zázemia lyžiarskeho strediska,
veľkosť zastavenej plochy do 150m2, vzdialenosť medzi objektmi je minimálne 5m,
spôsob zástavby sú izolované objekty, počet podlaží je 1-nadzemné podlažia +
podkrovie, bufet, reštaurácia. Prístupová cesta cez túto zónu je navrhovaná od mosta
cez pozemky 15505, 15503/1, 15503/2, 15503/3, 15508/1, 15509, 15618, 15610/24,
15742/1, 15738 a napojí sa na už evidovanú cestu 16994. Túto prístupovú cestu
zakresliť geometrickým plánom a zaevidovať na obec Oravská Lesná ako vlastníka.
Týmto riešením bude zabezpečený prístup aj pre ostatných občanov Oravskej Lesnej
po prístupovej ceste na most k ceste štátnych lesov SR. Dostavbu tejto prístupovej
cesty, ako aj následnú údržbu budú zabezpečovať majitelia okolitých pozemkov
a budov v zóne č. 3.
Zóna č. IV – v tejto zóne je plánovaná zástavba chát od prítokového potoka pri
penzióne Kohútik po chatu majiteľa pána Sopka a jeho prístupovú cestu. V tejto zóne
sa majitelia pozemkov musia dohodnúť na prístupovej ceste ku všetkým
predpokladaným stavebným pozemkom od parkoviska (pozemok 15503/1).
Prístupovú cestu, stavebné parcely ako aj parkovacie miesta pre túto zónu definovať
geometrickým plánom. Vybudovanie prístupovej cesty a náklady s tým spojené sú
v réžií majiteľov stavebných parciel. Uvedené riešenie je podmienkou pred prvým
vydaním stavebného povolenia na stavbu chaty v tejto zóne č. 4. Výstavba chát podľa
regulatívu R1. Celkovo je plánovaných cca 8 chát. V tejto zóne č.4 s pôvodne
navrhnutým veľkým parkoviskom na parcelách 15610/6 a 15610/5 sa neuvažuje.
pp. Martin Podstavek sa opýtal na informácie ohľadom výstavby rekreačných chát
v lokalite Bučina /BUČ 3/
pp. Ing. František Brňák odpovedal, že v lokalite BUČ 3 je plánované vybudovať
zariadenie individuálnej chatovej rekreácie a bufet. Výstavba sa bude realizovať na
pozemkoch pána Jozefa Podstavka. Prístupovú cestu, ako aj ostatné inžinierske siete
bude investor realizovať na vlastné náklady.
pp. Martin Podstavek sa opýtal či niekto oslovil majiteľov pozemkov na Tanečníku
a vysvetlil im čo sa tam ide robiť

-

pp. Ing. Brňák František – majitelia neboli oslovení, v rámci Územného plánu obce
nevystala taká požiadavka osloviť majiteľov pozemkov, ale umožňujú majiteľom
pozemkov stavať chaty alebo odpredať pozemky

-

pp. Martin Podstavek – oslovil CHKO Horná Orava a poposielal im všetky návrhy aj
dokument pána poslanca Ing. Františka Brňáka – Spresnenie rekreačnej zástavby
vyplývajúcej z ÚPO Zmeny a Doplnky č. 2 a odpoveď CHKO HO bola, že príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody v Žiline odbor starostlivosti o ŽP síce akceptoval
všetky pripomienky čiže CHKO HO, ale v závere listu uviedol, že tieto podmienky sú
zapracované do Zmien a doplnkov č. 2, čo nebola pravda. Pán Mikolaj napísal ešte
jedno stanovisko kde uvádza, že s predbežným plánom súhlasili spolu s výnimkami,
ale finálny Územný plán obce nevideli.

-

pp. Ing. František Brňák – prečítal dokument od obstarávateľa Územného plánu obce
pána Ing. Jána Buriana kde sa píše, že v procese prerokovanie Územného plánu
príslušným orgánom štátnej správy je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie a CHKO Horná ako odborná organizácia ochrany prírody je
v postavení dotknutej právnickej osoby, ktorá nie je orgánom štátnej správy, čiže
Územný plán obce schvaľujú štátne orgány. Štátna ochrana prírody CHKO Horná
Orava vypracovala požiadavky, aby boli zakomponované a zohľadnené, nakoľko ich
požiadavky v roku 2016 neboli zakomponované do ÚPN - O. Ing. Ján Burian dostal
vyjadrenie od OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, že sú podmienky zakomponované
a poslal kópiu súhlasného vyjadrenia na CHKO Horná Orava.
p. prednosta – prečítal vyhodnotenie Správy CHKO Horná Orava Námestovo a všetky
pripomienky od štátnych orgánov, fyzických a právnických osôb boli akceptované
pp. Bc. Blažej Holubčík – V územnom pláne obce ako takom schválime určité územie
pre výstavbu chát, čiže ak sa bude stavať mala by byť ale vypracovaná Urbanistická
štúdia, ktorá by rozpracovala jednotlivé chaty a prístupové cesty, aby to bolo
organizované. Od nikoho sa nebudú vyvlastňovať pozemky, vlastnícke vzťahy si budú
riešiť majitelia pozemkov. Ak sa nedohodnúť, tak sa v tej lokalite nebude stavať.
pp. Jozef Brňák – dobre vieme, aká je situácia teraz a keď sa schvália takéto veľké
lokality určené na výstavbu chát, tak sa to neustriehne. Veľmi ho prekvapilo, že na
zasadnutie OZ neprišiel niekto kto je viac zainteresovaný do ÚPN - O a poslanec,
ktorý by mal zastávať obec a občanov, zastáva podnikateľov a deptá poslanca, ktorý sa
angažuje a zaujíma o ÚPN -O.
p. starosta povedal, že pán Kollár sa ospravedlnil
pp. Mgr. Emília Chvojková – Prekvapilo ju množstvo chát, ktoré je možné v danej
lokalite postaviť, s ktorým nesúhlasí. Toto obrovské množstvo je neúnosné na také
malé miesto.
p. kontrolór – chcel poďakovať pp. Martinovi Podstavkovi. Všetky dotknuté orgány
boli oslovené, no nebola oslovená naša obec a naši občania, ktorí majú právo vedieť
čo sa ide diať v okolí ich pozemkov.
pp. Ing. František Brňák – Územný plán obce doplnok č. 1 bol schválený v januári
2016 a bola požiadavka na otvorenie ÚPN - O obce Oravská Lesná a doplnenie
rekreačného územia ale za podmienky, že si to zafinancuje skupina, ktorá chce ÚPN O doplniť. Koncom roku 2017 sa ÚPN - O dostával do finálnej podoby a v marci bola
pripravená finálna podoba, kedy pán starosta zvolal pracovnú poradu, kde bol
pripravený skoro finálny návrh ÚPN - O. Pán starosta na pracovnej porade povedal, že
je tam problém, pretože tam nie je zapracovaný regulatív /určujúci odstupové
vzdialenosti medzi jednotlivými objektmi v danej lokalite/. Od pána poslanca Jozefa
Brňáka prišla požiadavka na prístupovú cestu, ktorá bolo v zóne č. 3 prerušená. Medzi
tým sa doplnila požiadavka pána starostu, zvolalo sa pracovné stretnutie a časť
poslancov z ÚPN - O nesúhlasí, prečo poslanci neposielali pripomienky skôr, keď boli
na to vyzývaní.
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pp. Martin Podstavek – keď sa otváral ÚPN - O, bolo jasné povedané že Okresný úrad
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie to neschválila.
pp- Jozef Brňák – dal požiadavku, aby sa doriešila prístupová cesta ale bol to len
prísľub a žiadna cesta nie je v zóne č. 3 zakreslená. Na čierne stavby poukazuje na
každom zasadnutí OZ, žiaľ nevidí žiadne výsledky.
pp. Anna Opartyová – systém výstavby sa už spustil, tým že sa predali pozemky firme
KORA. Výstavbou vlekov sa spustilo rekreačné stredisko. Nie je proti výstavbe
rekreačných chát ale má podmienku, aby si majitelia chát urobili ČOV, aby sa
neznečisťovala rieka a životné prostredie.
pp. Jozef Brňák – v dokumente od pána poslanca Ing. Františka Brňáka bolo napísané,
že výstavba ČOV bude za spolupráce s obcou Oravská Lesná a všetky firmy, ktoré
chcú stavať chaty majú sídlo mimo našej obce, všetky peniaze z obce odchádzajú
a nám ostane len odpad, ktorý budeme musieť vyvážať. Treba schváliť presné
podmienky výstavby.
pp. Martin Podstavek – keď stavali novú lanovku, tak prechádzala ťažká technika cez
Bučinu a tým sa zničila cesta. Ak chcú aby sa schválil ÚPN - O nech najskôr opravia
cestu na Bučinu a postavia ČOV.
pp. Ing. František Brňák – reagoval na otázku pána poslanca Brňáka, rokoval s pánom
Stračiarom, ktorý by cestu dal zamerať a následne by sa prístupová cesta postavila
a čo sa týka ČOV, dotáciu na ČOV nie je možné získať inak ako cez obec pretože
žiaden podnikateľský subjekt nemá možnosť získať dotáciu z Európskej únie.
Spolufinancovanie výstavby ČOV by realizovali len majitelia chát. Pán starosta
povedal, že momentálne naša obec nemôže ísť do spolupráce, pretože potrebujeme
doriešiť ČOV, ktorá bude v rámci obce.
pp. Bc. Blažej Holubčík – myslí si, že schváleným ÚPN - O sa nič nepokazí, len sa
musia vymedziť hranice pre výstavbu rekreačných chát. Omnoho dôležitejšie je ale
určiť podmienky ako sa bude stavať. Mala by sa vypracovať Urbanistická štúdia, ktorý
bude riešiť priestorové usporiadanie prostredia. Ak sa už ÚPN - O schváli, mala byť
mať výstavba chát určitý vzhľad a funkčnosť a taktiež podmieniť vydávanie
stavebných povolení spracovaním urbanistickej štúdie
pp. Jozef Rošťák – v roku 2016 sa otvoril ÚPN - O, ktorý bol prijatý uznesením a bol
zverejnení, čiže ľudia o tom vedeli, že sa otvára ÚPN - O
pp. Podstavek Martin – bude tam okolo 400 lôžok, vieme koľko sa vybralo firme
KORA Slovakia na daní za ubytovanie
P. starosta – určite sa dajú tieto dáta zo štatistiky vytiahnuť, ale teraz ich nemáme
pripravené
p. kontrolór- Prečítal, že Urbanistická štúdia je zneužívaná
p. starosta – urbanistická štúdia má predchádzať ÚPN - O, Urbanistická štúdia má
vymedziť územie, v ktorom sa má určitý druh zástavby realizovať, takže by mala byť
vypracovaná skôr, než sa schváli otvorenie ÚPO. Túto je následne možné premietnuť
do ÚPN - O. V súčasnosti sú len dve alternatívy a to: 1. Spresňovať toto územie
z hľadiska konkrétnej zástavby buď Urbanistickou štúdiou a zvážiť, kedy určiť
účinnosť ÚPN - O zmeny a doplnku č. 2 alebo 2. v ďalšom prerokovaní ÚPN - O bude
v danej lokalite podmienka bude vypracovať Územný plán zóny. Čo sa týka čiernych
stavieb, ľudia začali chápať, že Územný plán je záväzný a že na pozemkoch mimo
neho stavať nebudú. Na stavebnom úrade sa ľudia pýtajú pred kúpou pozemku, či je
daná lokalita v Územnom pláne obce zahrnutá alebo nie je.
pp. Ing. Augustín Viater – poďakoval pp. Martinovi Podstavkovi, že sa angažoval
v Územnom pláne obce a opýtal sa či skutočne bol riešený iba Tanečník III a Bučina
III, pretože bola vypustená z ÚPO lokalita Bučina 2C a z akého dôvodu bola
vypustená a koľko môže byť zmien v rámci obci.
pp. Jaroslav Brňák – nesúhlasí s výstavbou chát na odľahlom mieste, pretože vzniknú
určité náklady pre našu obec ako vývoz odpadu a oranie. Nie je jednoduché schváliť 5
chát v odľahlom priestore. Mohlo by sa odčleniť lyžiarske stredisko a odľahlé chaty na
Kohútiku.
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p. starosta – reagoval na pána poslanca A. Viatra s tým, že čo sa týka iných lokalít
nemá detailne prejdené všetko s pánom Krajčom dosah zmien na iné lokality než tie,
ktoré sú aktuálne prerokúvané, reagoval tiež na pp. Jaroslava Brňáka, že keby sme
chceli za súčasného stavu odčleniť chaty na Tanečníku a Kohútiku, znovu by sa to
muselo vrátiť na prerokovanie, OÚ Žilina, odbor výstavby by sa musel opätovne
vyjadriť a následne odporučiť na schválenie alebo neschválenie ÚPN – O
pp. Martin Podstavek – sa opýtal, či je možné odložiť schválenie Zmeny a Doplnku č.
2 a doložiť Urbanistickú štúdiu
p.starosta – zákon dovoľuje odložiť hlasovanie na najbližšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva, alebo schváliť ÚPN - O s odložením jeho účinnosti.
pp. Prednosta – ÚPN - O sa skladá z niekoľkých častí, musia sa splniť tri podmienky
a to: - Ak štát určí regulatívy, obce je povinná ich rešpektovať
Vyšší územný celok – obec je povinná pripomienky zapracovať
Obec – rozloženie chát, tam kde to povoľuje štát a VÚC
A stavebný úrad na obci, je prenesená kompetencia štátu a nie je možné do neho
zasahovať
pp. Bc. Holubčík – Organizáciu výstavby musí mať niekto na starosti napr. stavebný
úrad alebo obec. Budú sa vydávať stavebné povolenia len vtedy, keď sa dohodnú
jednotlivé parcely a jednotlivé účasti
pp. Jozef Rošťák – sa opýtal, či je v kompetencii obce /stavebného úradu/, podmieniť
výstavbu obektu v stavebnom povolení tým, že cestu si musia udržiavať vlastníci
objektu sami
p.starosta – odpovedal, že je taká možnosť a aj dávajú takúto podmienku do
stavebného povolenia vtedy, ak je prístupová komunikácia súkromná, pretože ak je
vlastníkom prístupovej cesty obec, je takáto požiadavka nevykonateľná
pp. Jaroslav Brňák – môžu vzniknúť situácie, kedy budeme mať Urbanistickú štúdiu
a ÚPN - O sa aj tak neschváli a niekto to len zaplatí bez výsledku

O 17.20 opustil rokovaciu miestnosť pp. Ladislav Briš
-

-

-

p.starosta - Ku každému Územnému konaniu o umiestnení stavby v lokalitách TAN 3a
a BUČ 3 sa zvolá pracovné stretnutie poslancov OZ a budeme sa samostatne
vyjadrovať ku umiestneniu konkrétnej stavby
pp. Ing. Brňák - by doporučil pred schválením ÚPN - O schváliť dokument, ktorý by
bol záväzný pre investorov na rekreačnom stredisku a bol by aj prípravou pre ďalší
ÚPN- OP.
p. Jozef Rošťák – v budúcnosti pred schválením ÚPN - O – žiada najskôr zvolať
pracovné stretnutie s poslancami OZ, na ktorom by sa jasne definovali na úrovni
urbanistickej štúdie lokality, v ktorých bude povolená výstavba a rovnako by sa určili
aj typy stavieb, ktoré by regulatív presne vymedzoval

Návrh na uznesenie: OZ
1. schvaľuje prerokovanie bodu č. 5: Prerokovanie „Územného plánu obce Oravská Lesná –
zmeny a doplnky č. 2“ ktoré bude nasledovať po spracovaní Urbanistickej štúdie pre lokality
TAN 3a a BUČ 3
Hlasovanie: za:
pp. Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: Ing. František Brňák, Bc. Blažej Holubčík, Anna Opartyová, Rudolf
Brisuda, Jozef Rošťák a Jaroslav Brňák
zdržal sa: pp. Jozef Brňák
uznesenie nebolo schválené

pp. Ing. František Brňák – toto vysvetlenie považuje za spresnenie ÚPN - O
a vypracoval ho za účelom spresnenia ÚPN - O
Návrh na uznesenie: OZ
A/ konštatuje
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná /ÚPN-O/ bol
po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona
b) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2
ÚPN-O Oravská Lesná, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania
následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
c) Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmeny
a Doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná podľa § 25 stavebného zákona a vydal
k nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2018/009753/TOM zo dňa
14.2.2018.
B/ berie na vedomie
a) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnky č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná
b) Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu Zmeny
a Doplnky č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná.
C/ s c h v a ľ u j e
a) Zmenu a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná v súlade
s ustanovením § 26 ods. 3) stavebného zákona
b) VZN Obce Oravská Lesná o záväznej časti Zmeny a Doplnky č. 2 Územného
plánu obce Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného zákona.
Hlasovanie: za: Bc. Blažej Holubčík, Anna Opartyová, Rudolf Brisuda, Jozef Rošťák,
Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák
Proti: Martin Podstavek, Ing. Augustín Viater
Zdržal sa: Mgr. Emília Chvojková, Jozef Brňák
pp. Martin Podstavek opustil rokovaciu miestnosť
Návrh na uznesenie: OZ
A/ žiada
starostu obce, aby pozvánkou zaslanou e-mailom pozval poslancov Obecného
zastupiteľstva na každé ústne pojednávanie zvolané v rámci Územného konania
o umiestnení stavby v lokalitách určených na výstavbu ÚPN-O – Zmeny
a Doplnky č. 2.
Hlasovanie: Za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Proti: 0
Zdržal sa: Mgr. Emília Chvojková
-

pp. Bc. Blažej Holubčík – navrhol, aby sa v minimalistickej miere spracovalo grafické
znázornenie rozloženia výstavby na danom území týkajúce sa ÚPN - O.

O 18.00 opustila rokovaciu miestnosť pp. Anna Opartyová
Návrh uznesenia: OZ

A/ berie na vedomie
žiadosť o zmenu Územného plánu obce – Zmeny a Doplnky č. 2 pána Jozefa Michalku
s manželkou a pána Jána Brňáka
Hlasovanie: za: Ing. František Brňák, Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák, Jozef Rošťák,
Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Augustín Viater
pp. Mgr. Emília Chvojková – neprítomná na hlasovaní

-

-

-

-

p. Jaroslav Krivulčík sa opýtal, či by bolo možné zaasfaltovanie dier na Brišovke od
pána Rudolfa Vrábľa pp. Bc. Blažej Holubčík – žiada, aby sa vyčlenila finančná
čiastka na opravu tejto cesty
p. Jaroslav Krivučík sa ďalej opýtal akým legálnym spôsobom si môže vyprázdniť
žumpu, nakoľko mu pán Paľák povedal, že dostal zákaz od Obecného úradu a kto má
povolenie vyberať žumpu
p.prednosta – spoločnosť OVS, a.s. nechcela vypúšťať vozidlo pána Paľáka /rovnako
aj iných osôb/ a dala si podmienku, že vyberať žumpu môže len ich vozidlo. Toto
vozidlo likviduje žumpu v ich ČOV. Za Námestovský okres je zodpovednou osobou
pán Ing. Dárius Grebáč.
pp. Jozef Brňák – navrhol, aby sa občania, ktorí chcú vybrať žumpu, zapisovali a keď
ich bude určitý počet zavolá sa pán Grebáč.
p. Jaroslav Brňák sa pýta či sa bude rozširovať vodovod aj na Brišovku
p. starosta – OVS, a.s. zneužíva zákon a už dva krát sa odvolala voči vydanému
územnému rozhodnutiu na odvolací orgán v Žiline. Mali sme v pláne tento rok /2018/
rozšíriť vodovod na Brišovku, ale musíme rešpektovať odvolanie OVS, a.s., čím sa
absolútne neprimerane naťahuje čas, kedy by sme už mohli stavať. Vodovod je
v Územnom pláne máme aj schválené finančné krytie v rozpočte obce. Celé konanie
OVS, a.s. je typickým monopolným správaním sa na trhu.

K bodu číslo 6. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.
Uznesenie č. 11/2018 pripraviť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude vysporiadanie
vlastníckeho vzťahu k miestnej komunikácií v miestnej časti Pribišská
- p. starosta – táto zmluva je už pripravená a dotknutí vlastníci chodia túto zmluvu
podpisovať. V jednej časti sa pripraví ešte zmluva o budúcej zmluve, nakoľko
prebieha Roep a vlastníci tam ešte nie sú evidovaní na LV.
Uznesenie č. 12/2018 Zabezpečiť zber plastov od 1.5.2018 do odvolania podľa termínov
v pláne vývozov plastov /info: webová stránka obce a kalendár obce/ a to vo vreciach od
domov tak, ako je zaužívaný zber PDO, ďalej zberných miest s umiestnenými nádobami na
separovanie odpadov, týmto sa vylučujú ako zberné miesta autobusové zastávky/.
- p.prednosta povedal, že sa bude rokovať s p. Františkom Brňákom
Uznesenie č. 30/2018 Pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu do 30.6.2018 na výber
dodávateľa poskytovania služieb odvozu PDO
- p.starosta komunikoval s verejným obstarávateľom, ktorý prisľúbil, že do konca apríla
bude mať súťažné podklady spracované
Uznesenie č. 3/2017 Realizácia prác opravy chodníka v centre obce pred priestorom ZŠ

p. starosta odpovedal, že vzhľadom k tomu že sme nestihli zrealizovať práce na
zhotovení chodníka do zimy minulého roka /chýbajúce súhlasné vyjadrenia/, začnú sa
realizačné práce vykonávať teraz na jar.
Uznesenie č. 68/2017 Zabezpečiť zameranie miestnej komunikácie geodetom tak, aby
vymeral prístup k rodinným domom rodiny Kolenčíkovej a Fedorovej po reálne existujćej
ceste a zároveň aj vymerať rozšírenie cesty na šírku minimálne 4 m v pozemkoch parc. Č.
8700/5 po existujúci elektrický stĺp a za tým účelom vyčleniť časť pozemkov par. Č. 8700/4,
8700/5 reistra C a časť z pozemkov 8371, 8301/2, 8301/1 a 8300 registra E.
- p. prednosta – dnes bol túto miestnu komunikáciu zamerať geodet
Uznesenie č. 72/2017 Zvolať stavebnú komisiu v jarnom období roku 2018 a vykonať
obhliadku a preveriť stav miestnej komunikácie pri rodinných domoch súp. Číslo 1155, 1235
v obci Oravská Lesná a predložiť správu šetrenia s návrhom na opravu tejto miestnej
komunikácie
- pp. Ing. Augustín Viater – stavebná komisia urobila prešetrenie na mieste pri
rodinných domoch súp. Č. 1155, 1235 a navrhol miestnu komunikáciu odvodniť
Uznesenie č. 52/2017 Zabezpečiť opravu vodojemu a zabezpečiť potrebné náležitosti ku
kolaudačnému konaniu
- p. starosta – p. František Brňák nám poskytne báger na odkopanie a objekt sa následne
oplotí a nechá sa vetrať, projektant sa vyjadril, že keď presne špecifikujeme druh
opráv, tak za 4 týždne spracuje projekt
Na zák. správy hlavného kontrolóra bude realizované do konca apríla odkopanie vodojemu
a následne bude zvolaná stavebná komisia spolu s generálnym dodávateľom stavby s pánom
Františkom Brňákom
-

Návrh na uznesenie OZ:
A/ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie: za:
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 vykonanú rozpočtovými opatreniami
starostu obce č.1 podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolený presun medzi položkami upravené 10.03.2018

-

-

-

p.starosta – ZŠ s MŠ má úpravu rozpočtu spojenú s lyžiarskym výcvikom, kde
z rozpočtu neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky, ktoré boli na lyžiarsky
výcvik schválené
p.riaditeľ Mgr. Miroslav Kvak – tieto finančné prostriedky sa získavajú pri
vykonávaní štatistického výkazu na celkový počet žiakov a vzhľadom na to, že nie
každý žiak sa chcel zúčastniť lyžiarskeho výcviku tak sa tieto peniaze museli vrátiť.
Tieto peniaze sú viazané na rok a na daných žiakov.
p. starosta – úspora elektrickej energie spôsobila navýšenie rozpočtu z príjmu
z dobropisu čiže z preplatku elektrickej energie, tým že sa realizovala obnova
verejného osvetlenia obec na elektickej energii šetrí

p.starosta – vo finančných operáciách z roku 2017 sa prenáša nepoužitá dotácia na
zakúpenie kníh do knižnice v sume 1619,06€
bežné výdavky – knihy do knižnice, ktoré sa dokúpili ešte v roku 2017 z dotácie sa taktiež
dokúpil nábytok ako police a stôl, aby sa vytvorilo lepšie prostredie pre deti na čítanie
MŠ v súvislosti s vnútorným dokončením MŠ, sú tam náklady spojené s VO a náklady
spojené s prípravou monitorovacej správy
Poľovnícke združenie – bola schválená dotácia 1600€ a vzhľadom k tomu, že nastala potreba
zakúpenia stanu
-

Otvorená diskusia:
-

Bc. Blažej Holubčík – požiadal, aby bola zápisnica zverejnená s návrhmi s rozpočtu

Návrh na uznesenie OZ:
A/ berie na vedomie
Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 vykonanú rozpočtovými opatreniami starostu obce č.1
podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami upravené 10.03.2018
Hlasovanie: za:
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 8 Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná

-

v tomto bode programu p. starosta oboznámil prítomných o jednotlivých
navrhovaných zmenách, ktoré boli už prerokované aj na pracovnej porade

-

p. starosta – v tomto roku plánujeme výstavbu chodníka pred kostolom a ZŠ po
križovatku na Brišovku a Flajšovú /projekt z minulého roka/, v nadväznosti na tento
projekt sa dal spracovať projekt pokračovania tohto chodníka až po areál MŠ, v smere
od ZŠ ku zdravotnému stredisku je v projekte obnovy existujúceho chodníka
naplánovaný priechod pre chodcov ku zdravotnému stredisku, tento priechod pre
chodcov by plnil dve funkcie a to bezpečný prechod chodcov cez cestu a jednak by
plnil funkciu spomalenia dopravy áut vchádzajúcich do centra obce, od zdravotného
strediska je v tomto projekte plánovaná komplexná rekonštrukcia chodníka od
križovatky na Brišovku a Fľajšovú až po napojenie na starý chodník pri pánovi Ing.
Augustínovi Viatrovi. p. starosta vo vzťahu k tomuto projektu informoval, že projekt
je rozdelený do dvoch etáp, vzhľadom na to, že treba urobiť aj dažďovú kanalizáciu čo
je finančne veľmi náročné:
1. etapa – výstavba chodníka od zdravotného strediska až po koniec MŠ
2. etapa – od zdravotného strediska až po starý chodník pri pánovi Viatrovi
rozpočtová cena tohto projektu je 508 000€ s DPH. V projekte je riešená aj výmena
podložia pri ZŠ a za MŠ /plocha, kde v súčasnosti stoja autá pri areály ZŠ A MŠ

-

-

-

-

zboku/ , aby dažďová voda bola odvedená obrubníkom až do priepustu ústiaceho do
Katrenčíkovského potoka
pp. Rudolf Brisuda sa opýtal na parkovanie autobusu z boku ZŠ
p.starosta – popri plote z boku ZŠ by sa vytvoril chodník, ktorý zabezpečí bezpečnosť
chodcov a taktiež záliv pre státie autobusu, aby deti bezpečne nastúpili
p.riaditeľ povedal, že stav je veľmi zlý a keď trošku poprší deti prichádzajú do školy
mokré
ďalšia významná investícia je budovanie chodníka na Jasenovskú. Upozornil na fakt,
že sa jedná o rovnako finančne veľmi náročnú investíciu /rozpočtová cena je cca
650 000 EUR/. Vzhľadom k skutočnosti, že sa z prostriedkov EÚ bude v tomto roku
asfaltovať nanovo cesta od križovatky Turoň až po otoč autobusov Beskyd, navrhol,
aby sa realizovalo v prvej fáze položenie obrubníkov po celej dĺžke /rozpočtová cena
by podľa projektanta mohla byť cca 134 000€ s DPH/. Išlo by o prvý krok výstavby
nového chodníka s tým, že by sa ušetrili financie na priasfaltovaní obrubníkov po ich
položení a tiež by sa asfalt potom nemusel prerušovať.
za 10 dní podľa merania pomocou meracieho prístroja namontovaného zo strany ŽSK
na Beskyde prešlo našou obcou 15 200 áut a cez víkend 2000 áut, čím zdôraznil
potrebu budovania chodníka na Jasenovskú .
chodník na Pribišskú – podali sme žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva, aby
sme mohli dokončiť chodník, rozpočtová cena je 67 500€ s DPH

p. starosta v súvislosti s MŠ oboznámil poslancov, že sa nám podarilo popri 510 000€
už schválenej dotácie získať ešte ďalšiu dotáciu vo výške 460 000€ /ide o financie na
zateplenie budovy a výmenu okien a dverí, odizolovanie základov a ich spevnenie
a tiež oprava a zateplenie strechy/.
Kultúrny dom:
- rekonštrukcia WC, celková investícia je 47 000€
- p. starosta - navrhol rekonštrukciu WC postupne, každý rok jedno poschodie
- p. Jaroslav Brňák – navrhol aby sa nerobila rekonštrukcia WC v kultúrnom dome,
radšej by bol za opravu ciest a chodníkov
ďalšia investícia - strecha v telocvični, kde kvapká kondenzačná voda. Boli prizvaní
zhotovitelia stavby a navrhli riešenie namontovať ventilátory, ktoré by odsávali paru spod
zábrany, oteplenie stien kde preráža zima, investícia by bola 10 000 – 11 000€
- divadelná sála, nakúpenie osvetlenia na javisko a ozvučenie, v sume 10 000€
-

Cesty:7200€ objednal sa štrk 032 a 062 na vysypanie ciest ku kostolu a telocvični
Peter Noga – na Demänovej sa predala cesta a je tam zapchatá rúra, ktorá odvádzala vodu
z rigola do rieky
- p. starosta navrhol - Obec nakúpi materiál a ľudia si svojpomocne opravia odvodnenie
cesty
Rozhlas – na trase sa vyskytli skraty a je potreba dopočítať káble a zavesenie káblov
Dopravné značenie – najfrekventovanejšie časti obce (Kubínska, Lehotská, Bučina, Brišovka
a centrum obce) 2 650€, p. starosta začal rokovať s VÚC aby doosádzali dopravné značenie
na II a III. triede ciest
Zatrubnenie (100m) pri Hablákovcoch je napočítané na 50 000€, ale bude ešte s nimi
diskutovať o výške ceny zatrubnenia
MASKA – Miestna akčná skupina Biela Orava, peniaze z Ministerstva pôdohospodárstva cca
40 000€ pre našu obec.
-

Budovanie oddychovej zóny s ihriskami
Zástavky /budovanie a obnova existujúcich/
Obnova pamiatok

-

Agroturistika

V priebehu mesiacov máj a jún bude treba poslať projekt
-

-

-

-

-

p. Jozef Rošťák – navrhol, aby obec na budovanie chodníka na Jasenovskú zobrala
úver cca 300 000€ za úrok 0,5% a mali by sme celý chodník aj s využitím asfaltovania
a hlavne bezpečnosť občanov
p. Ing. František Brňák sa opýtal, kedy sa začne s rekonštrukciou MŠ
p. starosta vysvetlil, že celá dokumentácia z verejného obstarávania na vonkajšie práce
je skompletizovaná a pripravená na kontrolu, v lete by sa mohlo začať
s rekonštrukciou. Čo sa týka dokumentácie z verejného obstarávania na práce, ktoré sa
týkajú vnútorného dokončenia a rekonštrukcie materskej škôlky, tam je dokumentácia
už v procese kontroly a čakáme na výsledok, aby sme už v júni mohli začať
s rekonštrukciou jedálne a kuchyne.
p. poslanec Ing. František Brňák navrhol, či nepresunúť peniaze na výstavbu chodníka
od MŠ skôr smerom na Jasenovskú, keďže pri rekonštrukcii bude týmto smerom
prechádzať ťažká technika mohlo by dôjsť k poškodeniu chodníka a cesty
p. starosta – projekt je flexibilný a vieme vybrať aj časti projektu t.z že vieme urobiť
časť okolo hlavnej cesty a časť okolo zdravotného strediska – iba popri areáli ZŠ
a časť popri MŠ môžeme realizovať po rekonštrukcii MŠ
p. riaditeľ mal požiadavku, aby projekt zahŕňal odvodnenie popri ZŠ

Kultúrny dom:
-

-

–Ing. Augustín Viater - treba začať robiť opravu WC v KD na jednom poschodí –
strednom poschodí
Bc. Blažej Holubčík - Použime 15 000 € na investície z rozpočtu
Telocvičňa –
p. Jaroslav Brňák - Na čo bude súčasná telocvičňa v budove KD slúžiť, či sa bude
alebo nebude využívať
p. starosta navrhol používanie starej telocvične na kultúrne akcie – diskotéky, pretože
chceme uchovať sálu KD v reprezentačnom stave pre svadby, plesy a oslavy
2 alternatívu navrhol – využívanie telocvične na športové aktivity. Po kolaudácii
novej telocvične budeme treba ale si určiť kritériá využívania novej aj starej
telocvične
Pp. Jozef Rošťák – navrhol dať posúdiť stav starej telocvične viacerým odborníkom
ohľadom odvetrania strechy
Pp.Bc. Blažej Holubčík – navrhol urobiť zodpovedné posúdenie a vyčísliť opravu
škôd v telocvični
Pp. Jaroslav Brňák – zavolať firmu PROFY Strechy, nech sa vyjadria viacerí
odborníci

Cesty:
-

p. starosta objasnil aktuálnu situáciu ohľadom rekonštruovanej cesty II/520 v časti
Pribišská; vzhľadom k tomu, že bolo podložie cesty vystavené v zime mrazom, vode a
soli sa vykonávalo meranie v tom najhoršom úseku cca 600-800m špeciálnou
technológiou Quap, ktorá má určiť či zrovnanie podložia, ktoré tam je už urobené je
dostatočné spevnenie podložia alebo ho musia zhutniť. Za problémy, ktoré spôsobila
neupravená a rozbitá cesta, sa dohodlo že nám doasfaltujú časť cesty ku Družstvu /od
križovatky pri Turoňovi/ a dohodlo sa aj doasfaltovanie na prepojke Gura ku škole
prírode. Dofinancovanie zo strany obce pri asfaltovaní celého úseku na prepojke Gura
by stálo – 4 cm hrúbka asfaltu doplatenie zo strany obce 8 200€ s DPH a pri 5 cm
hrúbke asfaltu – cca 13 600€.

-

Pp. Mgr. Chvojková Emília – položila otázku, aká je záruka poskytnutá zo strany
zhotoviteľa CESTY-SK na rekonštrukciu cesty II/520
Pp.starosta – 5 rokov od odovzdania diela
Pp. Bc. Blažej Holubčík – v rámci doasfaltovania cesty na Guru, by sa mohla
zaasfaltovať aj časť, ktorú žiadal pán Jaroslav Krivulčík
Pp.starosta – dá naceniť projektantovi úsek od pána Rudolfa Vrábľa smerom k pánovi
Jaroslavovi Krivulčíkovi a podľa nacenenia sa ďalej rozhodne
Pp. Jaroslav Brňák – prezentoval podnet občanov z časti obce Gura, ktorí nechcú aby
autobusové spoje prechádzali okolo školy prírody
P.starosta – pán Gálik zo SAD Námestovo dal podpísať všetkým šoférom autobusov,
že sú oboznámení s tým, že týmto úsekom majú autobusové spoje zakázané jazdiť. Ak
tam občania nejaký spoj uvidia, treba nahlásiť číslo spoja a prípadne ho aj
odfotografovať.

Návrh na uznesenie:
A/ s c h v a ľ u j e
opravu cesty – odbočka pri družstve ku škole prírode smerom ku pánovi Beňušovi, formou
položenia novej asfaltovej vrstvy financovanej do výšky 15 000€ z rozpočtovej kapitoly 04
510 cestná doprava
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Mgr. Emília Chvojková neprítomná na hlasovaní
Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
investičnú akciu – vybudovanie chodníka pre peších pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná
s použitím prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 04 510 cestná doprava
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
podanie projektovej žiadosti v rámci opatrenia „Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“ - MO7/7.4 – výstavba oddychovej
zóny pre deti a mládež Oravská Lesná
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík

Hlasovanie: za:

-

p.starosta- uvažuje nad kúpou malého traktora v cene 29 000€ bez DPH s prípravou
na čelný nakladač.
p. Jozef Brňák – aby mal stále prideleného človeka, ktorý sa bude o traktor starať

-

-

pp. Bc. Blažej Holubčík žiadal zaasfaltovať úsek cesty k pánovi Jaroslavovi
Krivulčíkovi
pp. Jozef Rošťák sa opýtal na opravu rozhlasu, či v celkovej sume neboli zarátané
káble
p.starosta – v pôvodnom rozpočte bola plánovaná suma 17 000€, nastala situácia, že
niektoré káble sa budú meniť naviac, čo bude vyžadovať navýšenie nákladov
pp.Jozef Brňák – od križovatky na Lehotskú sú káble už po zemi a v niektorých
lokalitách obce nepočuť rozhlas
p.starosta – na Lehotskej sa budú osádzať nové rozhlasové káble, keď budú všetky
osadené reproduktory a rozhlas skúšobne spustený bude sa prechádzať po obci a aj
vyzývať občanov, aby nahlasovali prípadné poruchy, ozveny a počuteľnosť.
p. kontrolór – žiada pozrieť projekt kanalizácie na Bučinu, ktorá je v archíve

K bodu číslo 9. Prerokovanie Doplnku č. 1 VZN č.5/2016 (Stanovenie pravidiel pre
trhové miesta počas odpustovej slávnosti 2018 v obci Oravská Lesná)
p.prednosta – predniesol stanovenie pravidiel pre trhové miesta počas odpustovej
slávnosti ako:
1. Poplatok za trhové miesto je potrebné uhradiť do 10.07.2018 do 12.00 hodiny na účet obce
Oravská Lesná. V prípade, že sa predajca po tomto dátume rozhodne nezúčastniť sa
odpustovej slávnosti, záloha sa mu nevráti a trhové miesto bude pridelené inému záujemcovi.
2. Určené sú aj rozmery stánkov: do 3m za deň 20€, od 3m do 6m za deň 50€ a od 6m do 9m
za deň 80€
3. Obec si vyhradzuje právo na posúdenie množstva predajných miest s rovnakým
sortimentom.
-

Návrh na uznesenie OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Trhového poriadku
Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Mgr.
Emília Chvojková

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 10. Voľba predsedu sociálnej komisie
- p.starosta – na zasadnutí sociálnej komisie sme riešili dve veci a to
1. poskytnutie príspevku na stravu pre Martu Krivulčíkovú
2. poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi rodine Ambrózovej
Na tomto zasadnutí sociálnej komisie sa pýtal členov komisie, aby predložili návrh na
predsedu a člena sociálnej komisie. Zo strany členov komisie návrh nepadol.
-

pp.Jozef Rošťák navrhol ako predsedníčku sociálnej komisie pp. Annu Opartyovú

Návrh uznesenia OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
pp. Annu Opartyovú ako predsedníčku sociálnej komisie s účinnosťou od 1.5.2018
Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Mgr.
Emília Chvojková

proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 11. Interpelácie poslancov
-

-

-

pp. Jozef Brňák – žiada aby sa začali riešiť pozemky pod MŠ
p.starosta – snažil sa dohodnúť stretnutie s pánom Ing. Albínom Viatrom, ale
neúspešne
pp. Jozef Brňák sa ďalej pýta v akom štádiu riešenia sú pozemky pod starou škôlkou
p.starosta - JUDr. Jurkovec volal JUDr. Slamkom, ktorý je právnym zástupcom pána
Alexandra Briša, že si nový posudok robiť nebudú, pretože sa pýtali viacerých znalcov
a tá cena 18,50€/m2 by sa nezvýšila. S touto cenou pán Alexander Briš nesúhlasí
a mali by predložiť nový návrh výšky ceny, za ktorú by bol ochotný odpredať tieto
pozemky. Zápočet vzájomných pohľadávok medzi ním a obcou, by mohol byť
kompenzáciou kúpnej ceny.
pp. Ing, Augustín Viater – máme nárok na úroky z omeškania
p.starosta – úroky z omeškania by sme si museli uplatniť súdnou cestou
pp. Jozef Rošťák – by prijal uznesenie, že ak sa pán Briš nevyjadrí do určeného
dátumu budeme pohľadávky vymáhať súdnou cestou
p.starosta – dať ponuku za m2 a urobiť zápočet. Ak ponuku nepríjmu v tom prípade sa
pripravia podklady k súdnemu sporu.
p.starosta predniesol žiadosť pána Jozefa Briša s manželkou v ktorej žiada o
kompenzáciu výšky kúpnej ceny za pozemky pod budovou ZŠ
pp. Jozef Brňák – či sa cesta na Bučinu pri rodine Sumegovej dá reklamovať
p.starosta – napísali sme reklamáciu a prisľúbili, že opravu prídu zrealizovať
pp. Jozef Brňák – žiada vyhľadať uznesenie o predkupnom práve na pozemky
pp. Jaroslav Brňák predniesol žiadosť Ivety a Petra Brňáka a manželov
Hujčákovcov o odstránenie náletových drevín z dôvodu zachovania bezpečnosti
premávky na parcelách 13 191/1 1312/2
pp. Jozef Rošťák – pri rodinnom dome Markuliakovcov, taktiež treba požiadať VÚC
o odstránenie drevín nakoľko to ohrozuje bezpečnosť občanov
pp. Jozef Brňák – treba odstrániť dreviny v celom úseku od pani Ing. Viery Mazúrovej
až po pána Kolenčíka

Návrh uznesenia OZ:
A/ žiada
starostu obce písomne vyzvať vlastníkov parciel o vydanie súhlasu na odstránenie drevín,
ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť premávky ako aj zdravie občanov v okolí cesty II/520.

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Mgr.
Emília Chvojková

proti: 0
zdržal sa: 0

-

pp. Rudolf Brisuda – dosluhuje školské auto a vyšla výzva na kúpu elektromobilu
s 5% účasťou obce Oravská Lesná

Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018,
oblasť J. Elektromobilita;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške min 5 % z celkovej hodnoty projektu.
Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Mgr.
Emília Chvojková

proti: 0
zdržal sa: 0

-

pp. Ing. František Brňák – žiada v priebehu mesiaca máj informovať občanov
o zmenách v zbere odpadov
pp. Jozef Brňák – žiada dať nádoby na plasty pre ZŠ a MŠ

Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje
2 – týždňový zber komunálneho odpadu v termíne od 15.5.2018 – 15.09.2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing.
František Brňák, Mgr. Emília Chvojková
proti: Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: Ing. Augustín Viater

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Rošťák – mal požiadavku, aby bol celý týždeň od 23-28.04.2018 otvorený Zberný
dvor v našej obci.
K bodu 12 Rôzne
-

p. starosta prečítal návrh geológa ohľadom zosuvu pôdy pri rodinnom dome
Hablákovej Mária a Jaroslava, navrhol územie geologicky zamerať v nevyhnutnom
rozsahu a urobil by sa inžiniersko-geologický prieskum, dva vrty jeden hore na ceste
a druhý v mieste hlavnej cesty, získali by priečny profil na základe ktorého by vedeli
hĺbku spodnej vody a zosuvnosť územia. Návrh na sanáciu by spočíval hlavne

-

-

v odvodnení, urobili by sa priečne a pozdĺžne drenáže, voda by sa zachytila s zviedla
do cestnej priekopy.
pp. Ing. Augustín Viater sa opýtal ako sa bude riešiť táto ceste, zosuv
p.starosta – vytýčenie cesty by si museli dohodnúť medzi sebou vlastníci dotknutých
pozemkov, následne by sa prizval geodet, ktorý by nimi vytýčené body zameral
/rozšírenie existujúcej cesty/ a čo sa týka zosuvu pôdy, riešilo by sa to cez krízové
centrum OÚ NO
p.starosta znova predniesol návrh pána Jozefa Briša s manželkou /keďže sa o ich
žiadosti predtým nehlasovalo/ o doplatenie sumy za pozemky pod budovou ZŠ,
pričom bola navrhnutá suma na doplatenie vo výške 2,50€/m2

Návrh na uznesenie OZ:
Schvaľuje
Doplatenie kúpnej ceny pod MŠ v cene 2,50€/m2 v prospech predávajúcich Jozefa Briša

Hlasovanie: za:
0
proti: Bc. Blažej Holubčík, pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
zdržal sa: Ing. Augustín Viater, Mgr. Emília Chvojková
uznesenie nebolo prijaté
ďalej sa schvaľovala nájomná zmluva na nájom obecného bytu medzi obcou Oravská Lesná
a nájomníkom: Jozef Šavrnoch
Návrh uznesenia OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom obecného bytu č. 6 v bytovke č. 1137 medzi
obcou Oravská Lesná a nájomníkom Šavrnoch Jozef.
Následne p. starosta predniesol na hlasovanie žiadosť o dotáciu pre SAPR – tu treba uviesť
celý názov na úradu štartovného pre Natáliu Richterovú a Stanislava Richtera pre rok 2018 vo
výške 300€/na osobu.
Návrh na uznesenie OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Slovenskú asociáciu pretláčania rukou na úhradu štartovného pre Natáliu
Richterovú a Stanislava Richtera pre rok 2018 vo výške 300€/ na osobu.

Hlasovanie: za:
Bc. Blažej Holubčík, pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák, Ing. Augustín Viater, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0

Pán Peter Noga doniesol pracovný výkaz na 17 hodín/, čo predstavuje sumu 425€ za zimnú
údržbu v miestnej časti Demänová za celé zimné obdobie 2017/2018.
-

pp. Jozef Brňák – podal podnet občanov Kubínskej a Lehotskej, aby pán Noga oral aj
ku železničke – vyhliadkovej veži

-

p.starosta – v súvislosti s prejednávaním žiadosti o odpredaj pozemku zo strany obce
v prospech rodiny Antona Murína na Bučine informoval poslancov OZ, že dostal
odpoveď od pána Antona Murína, že nemajú pozemok na zámenu za obecný pozemok
a žiadajú OZ určiť cenu na odkúpenie za m2.

-

pp. Bc. Blažej Holubčík – navrhol udeliť cenu obce MUDr. Rudolfovi Rechtoríkovi
za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti
zdravotníctva pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

Návrh na uznesenie OZ:
A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce MUDr. Rudolfovi Rechtoríkovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce
a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva pre obec a občanov obce Oravská
Lesná.
Hlasovanie: za:
Bc. Blažej Holubčík, pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák, Ing. Augustín Viater, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0
-

pp.Jaroslav Brňák – navrhol udeliť cenu obce Ing. Martinovi Murínovi za mimoriadne
zásluhy o rozvoj obce v oblasti športu pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Ing. Martinovi Murínovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti
športu pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za:
Bc. Blažej Holubčík, pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák, Ing. Augustín Viater, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0
-

pp. Jozef Rošťák – navrhol udeliť cenu obce Mgr. Emílii Chvojkovej za mimoriadne
zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva a práce so
seniormi v obci Oravská Lesná.

A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Mgr. Emílii Chvojkovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za
dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva a práce so seniormi v obci Oravská Lesná.

Hlasovanie: za:

Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
Ing. Augustín Viater

proti: 0
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková

-

pp. Rudolf Brisuda – navrhol udeliť cene obce Ladislavovi Murínovi za mimoriadne
zásluhy o rozvoj obce v oblasti dobrovoľnej ochrany pred požiarmi pre obec
a občanov obce Oravská Lesná.

A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Ladislavovi Murínovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti
dobrovoľnej ochrany pred požiarmi pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za:
Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
Ing. Augustín Viater, Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0

-

pp. Jozef Brňák – navrhol udeliť cenu obce pani Agáte Terešovej za mimoriadne
zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti vzdelávania pre obec
a občanov obce Oravská Lesná.

A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce pani Agáte Terešovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za
dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti vzdelávania pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za:
Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
Ing. Augustín Viater, Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0

-

pp. Ing. František Brňák navrhol udeliť cenu obce pani Angele Demkovej za
mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti
zdravotníctva pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

A/ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce pani Angele Demkovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za
dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za:
Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík

-

-

pp. Ing. Augustín Viater- stavebná komisia sa v zmysle uznesenia OZ stretla u pána
Dušana Murína na Jasenovskej, ktorý žiada o doasfaltovanie cesty, ktorá je vo
vlastníctve obce a prechádza popred jeho dom
pp. Jozef Brňák sa opýtal koľko m2 by bolo potrebné zaasfaltovať
pp. Ing. Augustín Viater – 40-50 m2, navrhol pouvažovať nad položením asfaltového
koberca v tomto úseku. Poslancov OZ tiež informoval, že stavebná komisia bola pri
rodinných domoch pána Pacoňa a pána Polťáka, túto cestu treba odvodniť, prečistiť

-

rigoly a cesta je celá podmočená, dali si geotextíliu a naviezli si štrk, ale pri
prívalovom daždi im to podmyje
pp. Mgr. Emília Chvojková sa informovala, či sa v tejto lokalite plánuje výstavba
rodinných domov, pán Viater povedal, že áno plánuje sa do budúcnosti výstavba RD
pp. Viater povedal, že sú ochotní si svojpomocne vykopať rigol, len im treba rúru pod
cestu, skruž a odrážací žľab, aby to rovno stiahlo do rigola

- pp. Viater- neónky na Jasenovkú
- p. starosta – existujúce vedenie verejného osvetlenia je v havarijnom stave. Bude potrebné
komplexne obnoviť hlavnú trasu pri ceste II/520. Následne by saosvetlili aj bočné ulice.
- pp. Ing. Augustín Viater - treba osvetliť ulicu pri Albínovi Viatrovi a Antonovi
Murínovu
-

p. Rudolf Brisuda predniesol písomnú správu zo zasadnutia komisie pre prešetrovanie
sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov,
ktorá prejednávala majetkové priznanie starostu obce.

Návrh uznesenia OZ:
berie na vedomie
Správu zo zasadnutia komisie pre prešetrenie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov

Hlasovanie: za:
Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,
Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 13. Záver rokovania
p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.30 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:
Jozef Rošťák, poslanec OZ

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

Jozef Brňák, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 16/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 17/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ konštatuje
d) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná /ÚPN-O/ bol
po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona
e) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2
ÚPN-O Oravská Lesná, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania
následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
f) Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmeny
a Doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná podľa § 25 stavebného zákona a vydal
k nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2018/009753/TOM zo dňa
14.2.2018.
B/ berie na vedomie
c) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnky č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná
d) Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu Zmeny
a Doplnky č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná.
C/ s c h v a ľ u j e
c) Zmenu a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná v súlade
s ustanovením § 26 ods. 3) stavebného zákona
d) VZN Obce Oravská Lesná o záväznej časti Zmeny a Doplnky č. 2 Územného
plánu obce Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného zákona.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 18/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce, aby pozvánkou zaslanou e-mailom pozval poslancov Obecného
zastupiteľstva na každé ústne pojednávanie zvolané v rámci Územného konania
o umiestnení stavby v území určenom na výstavbu v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia obce Oravská Lesná č.1/2018 o záväznej časti Zmeny
a Doplnku č.2 Územného plánu obce Oravská Lesná.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 19/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 20/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2017 vykonanú rozpočtovými opatreniami starostu obce č.1
podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami upravené 10.03.2018
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 21/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu cesty – odbočka pri družstve ku bývalej škole prírode smerom ku pánovi Beňušovi,
formou položenia novej asfaltovej vrstvy financovanej do výšky 15 000€ z rozpočtovej
kapitoly 04 510 cestná doprava
JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 22/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
investičnú akciu – vybudovanie chodníka pre peších pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná
s použitím prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 04 510 cestná doprava

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 23/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podanie projektovej žiadosti v rámci opatrenia „Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“ - MO7/7.4 – výstavba oddychovej
zóny pre deti a mládež Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 24/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Trhového poriadku
JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 25/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pp. Annu Opartyovú ako predsedníčku sociálnej komisie s účinnosťou od 1.5.2018.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 26/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce písomne vyzvať vlastníkov parciel o vydanie súhlasu na odstránenie drevín,
ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť premávky ako aj zdravie občanov v okolí cesty II/520.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 27/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018,
oblasť J. Elektromobilita;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške min 5 % z celkovej hodnoty projektu.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 28/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
2 – týždňový zber komunálneho odpadu v termíne od 15.5.2018 – 30.09.2018
JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 29/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom obecného bytu č. 6 v bytovke č. 1137 medzi
obcou Oravská Lesná a nájomníkom Šavrnoch Jozef

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 30/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
dotáciu pre Slovenskú asociáciu pretláčania rukou na úhradu štartovného pre Natáliu
Richterovú a Stanislava Richtera pre rok 2018 vo výške 300€/ na osobu.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 31/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu zo zasadnutia komisie pre prešetrenie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 32/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
žiadosť o zmenu Územného plánu obce Oravská Lesná pána Jozefa Michalku
s manželkou Jozefínou Michalkovou a pána Jána Brňáka

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.

