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 15. júna 2018
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
15. júna 2018 o 16.00 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, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš
Neprítomný:

0

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Jozefína Dulovcová, účtovníčka
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: Mgr. Emília Chvojková
Ing. František Brňák

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Martin Podstavek, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, členovia
Mandátová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Ladislav Briš, Ing. Augustín Viater
Predseda mandátovej komisie p. Jozef Rošťák konštatoval, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11.
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K bodu 4. Schválenie programu rokovania
starosta informoval prítomných o zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Touto novelou sa mení aj schvaľovanie programu rokovania OZ. Poslanci OZ najprv
hlasujú za navrhnutý program rokovania OZ a následne ak niekto dá pozmeňujúci
návrh programu, musí ho odsúhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
-

Bol navrhnutý nasledovný program rokovania:
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4.
Schválenie programu rokovania
5.
Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
6.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018
7.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Oravská Lesná za rok
2017
8.
Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Oravská Lesná za rok 2017
9.
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oravská Lesná o
výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach.
10.
Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
11.
Interpelácie poslancov
12.
Rôzne
13.
Záver rokovania
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

p. starosta navrhol za bod č. 10 doplniť bod č. 11 – Prerokovanie návrhu úverovej
zmluvy. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu, kde za bod č. 10 sa
doplňuje bod č. 11 – Prerokovanie návrhu úverovej zmluvy. Nasledujúce body sa
prečíslujú podľa poradia

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
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proti: 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Oravská Lesná za rok
2017
8. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Oravská Lesná za rok 2017
9. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oravská Lesná
o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach.
10. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
11. Prerokovanie návrhu úverovej zmluvy
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver rokovania

K bodu číslo 5. 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.
K uzneseniu číslo 36/2018, ktoré je v plnení, p. starosta podal nasledovné informácie:
Jedná sa o opravu križovatky v centre obce na štátnej ceste II/520, kde požiadal projektanta
p. Ing. Marettu rozdeliť projekt podľa jednotlivých objektov tak, aby sa dal budovať po
častiach. Podstatou projektu je vybudovanie bezpečného priechodu pri zdravotnom stredisku,
ktorý zároveň bude slúžiť ako spomaľovač dopravy pri autách vchádzajúcich do centa obce.
Projekt rieši bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez cestu na Fľajšovú ku základnej škole
a rovnako tiež rieši problémy s dažďovou vodou stekajúcou do priestorov dvora základnej
školy a prechodu medzi kostolom a základnou školou. Týmto riešením by bolo zachytené 90
% vody.
-

p. Ing. Augustín Viater sa pýtal, či sa k tejto realizácií vyjadroval T-COM

-

p. starosta povedal, že pred realizáciou tejto opravy bude potrebné aspoň 4 dni
predtým kontaktovať pracovníka z T-COMU, aby vytýčil existujúce siete.

-

k budovaniu chodníka v miestnej časti Jasenovská p. starosta povedal, že požiadal p.
projektanta o odovzdanie realizačného projektu. Termín odovzdania predpokladáme
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jún/júl 2018. Projekt na budovanie nového verejného osvetlenia na Jasenovskú bude
riešený ako samostatný.
-

p. Martin Podstavek navrhol osloviť ministerstvo dopravy a požiadať o finančné
prostriedky na budovanie tohto chodníka . Ako dôvod uviedol, že obec nemá
železničnú dopravu a tiež pripojiť štatistiku o počte narodených detí a počte detí,
ktoré navštevujú základnú a materskú školu a to z odľahlých časti obce.

-

p. Rudolf Brisuda tiež podotkol, že hlavne tu ide o bezpečnosť našich deti.

-

p. Jozef Rošťák navrhol predniesť túto požiadavku aj na ŽSK.

-

p. starosta ďalej podal informácie ohľadom projektu týkajúceho sa zdravotného
strediska, kde sa ešte zisťujú podrobnosti a podmienky, ktoré sa budú týkať
zainteresovaných lekárov.

-

K dokončeniu chodníka na Pribišsku starosta uviedol nasledovné informácie: Obec
Oravská Lesná nemôže dokončiť chodník na Pribišskú skôr, než nedôjde
k definitívnemu odstráneniu vád a nedorobkov zo strany zhotoviteľa cesty
a odôvodnenia cesty / nedostatočný odtok dažďovej vody, odstránenie stavebnej sute
z chodníkov a zrovnanie šachiet / .Problémy s dažďovou kanalizáciou sme riešili na
stretnutí so stavebným dozorom a s projektantom stavby za účastí zhotovitelia stavby.
O uvedenej situácie bol informovaný aj p. poslanec Igor Janckulík, ako podpredseda
ŽSK. Všetky závady /obnova priepustu pri rod. domu p. Laššáka a p. Olberta,
zahustenie šachiet na zvedenie vody z cesty do dažďovej kanalizácie/ boli spísané
a stavebný dozor bude dohľadať na ich odstránenie zo strany zhotoviteľa. Po skončení
tohto diela budú vykonané testy rovinatosti a únosnosti vozovky.

-

p. Bc. Blažej Holubčík dal návrh, aby sa chodník na Pribišskej realizoval po druhej
strane cesty z dôvodu zachovania priekop.
p. starosta odpovedal, že to prekonzultuje s projektantom

-

ďalej informoval prítomných, že verejné obstarávanie na odvoz PDO je začaté.

-

ukončenie vodojemu v plánovanom termíne sa nestihne, nakoľko projektant odmietol
podrezávanie muriva vodojemu

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:
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K bodu číslo 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomna a tvorí súčasť
zápisnice.
-

následne p. starosta otvoril diskusiu:

-

p. Bc. Blažej Holubčík navrhol doplnenie kontroly investičných akcií

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II polrok 2018 o vykonanie kontroly investičných akcií vykonaných v roku 2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Oravská
Lesná za rok 2017
Stanovisko k záverečnému účtu obce Oravská Lesná za rok 2017 predniesol hlavný kontrolór
obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote.
Finančné hospodárenie obce pre rok 2017 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom. Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Schválený rozpočet bol
v priebehu roka zmenený 13-krát rozpočtovými opatreniami. Vlastné príjmy bežného
rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálový rozpočet predstavovali
najmä príjmy z dotácií, ktoré obec získala cez projekty EÚ a cudzie príjmy bežného rozpočtu
boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
Hlavný kontrolór súhlasí s prerokovaním záverečného účtu Obce Oravská Lesná za rok 2017
s výrokom: Celoročné hospodárenie Obce Oravská Lesná za rok 2017 schváliť bez výhrad.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Oravská Lesná za rok 2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 8. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Oravská Lesná za rok 2017
P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania a odovzdal slovo prítomnej audítorke p.
Ing. Franekovej.
Táto predniesla svoju správu, kde zhrnula podrobne informácie o záveroch svojej kontrolnej
činnosti. Konštatovala, že obce dodržiava zákon o rozpočtových pravidlách.
Poukázala na dôležitosť vzdelávania sa poslancov a to z dôvodu zmien, ktoré sa v súvislosti
s rozpočtovými pravidlami dotýkajú aj ich činnosti. Opätovne upozornila na roky 2011 –
2014, kde je potrebné upraviť účet 384 – výnosy budúcich období. V tomto období bolo totiž
nesprávne účtované o majetku obce, nebol správne zaraďovaný majetok, ktorý nebol
praktický vôbec odpisovaný. Na základe uvedených skutočnosti dáva ako audítorka
podmienený výrok.

-

o 18.00 hod. odišiel z rokovania OZ poslanec Ladislav Briš

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Oravská Lesná za rok 2017 bez
výhrad
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oravská
Lesná o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach.
Na základe diskusie poslancov o neustále sa zvyšujúcich nákladov na prevádzku školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce p. riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná predniesol
nasledovný návrh na úpravu poplatkov uvedených v návrhu prerokúvaného VZN Obce
Oravská Lesná č. 2/2018:
Klub deti – poplatok 10,00 €/ mesiac
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MŠ /s výnimkou predškolákov/ - poplatok 10,00 €/mesiac
Ďalej povedal, že jedná sa len o čiastkový príspevok v porovnaní s celkovými nákladmi na
klub
detí.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oravská Lesná č.
2/2018 o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach.

pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Martin Podstavek, Ing. František
Brňák, Bc. Blažej Holubčík
proti: Ing. Augustín Viater
zdržal sa: Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 10. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
V tomto bode programu bola prejedaná zmena rozpočtu na rok 2018 vykonaná rozpočtovým
opatrením starostu č. 2. podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne
povolený presun medzi položkami. Táto zmena sa podľa slov starostu týkala úpravy príjmov
a výdajov súvisiacich s činnosťou DHZ obce, konkrétne navýšenie príjmov a výdavkov
o 1000,00 €
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č. 2. podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne
povolený presun medzi položkami

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

Hlasovanie: za:

-p. starosta informoval prítomných, že zmena rozpočtu sa týka finančných prostriedkov na
budovanie kanalizácie, ktoré nám k dnešnému dňu neboli zo strany štátu uvoľnené. Na
základe uvedených skutočnosti je podaná žaloba, ktorou sa dožadujeme splnenia povinnosti
zo strany štátu /vyplatenie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie v zmysle platne
uzatvorenej zmluvy/. Konzultoval túto zmenu aj s p. audítorkou, ktorá vo svojom stanovisku
uviedla, že pokiaľ by sa peniaze na budovanie kanalizácie uvoľnili, môže sa to opätovne
premietnuť do rozpočtu. Za účelom formálneho krytia spoluúčasti na podaných projektov zo
strany obce /modernizácia zdravotného strediska, budovanie kanalizácie, budovanie nového
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zberného dvora/ je potrebné v rozpočte schváliť finančnú operáciu /fiktívny úver/, ktorý sa
však reálne čerpať nebude. Na aktuálne realizované projekty /komplexná rekonštrukcia
materskej škôlky, budovanie chodníkov, oprava vodojemu/ je potrebné dofinancovanie týchto
akcií formou úveru. Reálnu výšku tohto úveru základe diskusie poslancov stanovili na
370 000,00 €.
- p. starosta zdôraznil, že sa jedná o úverový rámec, teda maximálnu možnú výšku úveru,
ktorý môžeme čerpať. Reálne sa môže stať, že pri dobrom hospodárení obce bude výška
úveru možno len na úrovni napr. 100 000,00 €.
Ďalej informoval, že sa plánuje veľká oprava strechy na kostole, kde by obec prispela
dotáciou vo výške 10 000,- €.
Na cyklopretek Orava – Kysuce sa plánuje príspevok vo výške 1000,- €. Trasa by viedla cez
Lutiše, Terchovú, Zázrivú a naspäť cez Zborov
- p. Jaroslav Brňák pripomenul, že tento cyklopretek začal mať iný rozmer, že sú tam aj
registrovaní.
- p. starosta odpovedal, že na prvom ročníku cyklopreteku sa zúčastnili aj hobby pretekári,
ktorých bol veľmi nízky počet /2 účastníci/. Z tohto dôvodu sa organizátori rozhodli, že sa
táto kategória preteku vypustí.
Ďalej sa otvorila diskusia ohľadom materskej škôlky.
- p. Martin Podstavek sa pýtal, aká bude zadlženosť obce pri úvere vo výške 370 000,€.
- p. kontrolór odpovedal, že 16,89 %, kde obec môže byť zadlžená až do 60 %
celkových príjmov obce za prechádzajúci rok
-

p. starosta uviedol, že úver sa bude čerpať z reálne predložených faktúr.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu návrhu na úpravu rozpočtu č. 5 na rok 2018
vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za: Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
proti: Jozef Brňák, Jaroslav Brňák
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2018 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
konkrétne povolené prekročenie príjmov výdavkov.

Hlasovanie: za: Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
proti: Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: 0
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K bodu číslo 11. Prerokovanie návrhu úverovej zmluvy
-

p. starosta predniesol návrh úverovej zmluvy s nasledovnými podmienkami:
nezáväzná časť úverového rámca 370 000,- EUR, deň konečnej splatnosti úverového
rámca 31.12.2023, s úročením pevnou úrokovou sadzbou vo výške 0,55 % p.a. za
účelom financovania kapitálových investícií schválených obecným zastupiteľstvom,
najmä výstavba chodníkov v obci. Za súčasnej situácie sa jedná o najvýhodnejšiu
ponuku na finančnom trhu.

-

p. Ing. František Brňák žiadal o poskytnutie informácie o investičných akciách,
z akých zdrojov boli financované.
p. Jozef Rošťák povedal, že túto informáciu môžeme dať aj do Lesnianských novín
p. starosta prisľúbil uvedené informácie spracovať čo najskôr

-

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru formou zmluvy o úvere medzi zmluvnými
stranami Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO :
00151653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka
č. 601/B a obcou Oravská Lesná s podmienkami : nezáväzná časť úverového rámca 370 000,EUR, deň konečnej splatnosti úverového rámca 31.12.2023, s úročením pevnou úrokovou
sadzbou vo výške 0,55 % p.a. za účelom financovania kapitálových investícií schválených
obecným zastupiteľstvom, najmä výstavba chodníkov v obci.

Hlasovanie: za: Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
proti: Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: Rudolf Brisuda
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičnú akciu:
rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ z rozpočtovej kapitoly – vnútorné vybavenie MŠ,
Odôvodnenie : poslanci OZ po osobnej obhliadke stavu priestorov budovy MŠ konštatovali,
že je nevyhnutné rekonštruovať aj tie priestory MŠ, na ktorých rekonštrukciu nebolo možné
získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, nakoľko tieto podľa metodiky EÚ
nepodporuje opravu priestorov, ktoré sú v súčasnosti využívané na pedagogický proces v MŠ.
Táto potreba vzniká aj v súvislosti s požiadavkami a pripomienkami uvedenými v kontrolnom
protokole RÚVZ / Regionálny úrad verejného zdravotníctva /
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin
Podstavek, Ing. František Brňák
proti: 0
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík

Hlasovanie: za:
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K bodu číslo 12. Interpelácie

-

p. Martin Podstavek žiadal na Kubínskej v mieste, kde sa vchádza na novú cestu
II/520 osadiť tabuľu: „Zákaz sypania smeti“

-

p. Bc. Blažej Holubčík predniesol sťažnosť občanov na znečisťovanie miestnej
komunikácie od Brišovky smerom ku Vykrývaču . Žiada stavebnú komisiu o riešenie
sťažnosti a obhliadku.

-

p. Rudolf Brisuda predniesol sťažnosť občanov, ktorá sa týka štátnej cesty II/520 pri
Dendisovi, kde je zlý sklon tejto cesty /rovinatosť cesty/ ako aj nesprávna funkcia
dažďovej kanalizácie /p. starosta na tento problém reagoval v predchádzajúcej
diskusií/

-

p. Jozef Rošťák žiadal, aby sa plasty odvážali od kuká nádob 2 – krát do mesiaca, tak
ako bolo schválené v uznesení.

-

p. Jozef Brňák povedal, že keď sa plasty odvážajú od kuká nádob, je prehľad ako
občania separujú

-

p. prednosta informoval prítomných, že občania budú do domácnosti dostávať na zber
plastov vrecia žltej farby, aby sa separácia odlíšila aj farebne. Niektorí občania dávajú
do plastov to, čo tam nepatrí. Ak tak učinia, môže sa stať, že im vrecia s plastami
nezoberú.

-

p. Jozef Rošťák povedal, že keď majú vo vreciach s plastami to, čo tam nepatrí, treba
im nechať leták s upozornením, že im plasty neboli zobraté, nakoľko nemali odpad
vyseparovaný

-

p. Ing. Augustín Viater povedal, že treba dodržiavať termíny a čas, kedy sa vrecia s
plastami zbierajú

-

p. starosta povedal, že je potrebné aby sa systém v tomto zbere plastov zjednotil
a stanovili sa jasné podmienky a pravidlá

-

p. Jozef Rošťák mal ďalej pripomienku k zberu PDO, kde boli sťažnosti zo strany
občanov, ktorým sa v určený deň nevysypal PDO. Jednalo sa hlavne o rodinné domy
a firmy smerom ku CRT. Zistilo sa, že to bolo v dôsledku poruchy zberného auta.
Týmto žiadal, aby tí, ktorí zbierajú komunálny odpad o tejto skutočnosti informovali
obecný úrad, ktorý následne bude svojimi prístupnými komunikačnými prostriedkami
informovať občanov a tým predídeme zbytočným nedorozumeniam.
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-

p. starosta žiadal tieto informácie ihneď bezodkladne dávať na stránku obce a tiež
upozorniť, že chatári majú triedený odpad dávať na zberné miesta

-

- p. Ing. Augustín Viater sa informoval o kompostéry

-

p. starosta odpovedal, že NFP EÚ na nákup kompostérov nám boli úspešne schválené
vo výške takmer 132 000,00 €. Tieto využijeme na nákup kompostérov do domácnosti
vo veľkosti 1050 litrov. /nie na komerčné účely/. K nákupu komposterov je potrebné
mať vyjadrenie z kontroly ministerstva, kde termín ukončenia kontroly predpokladať
nevieme. Vyhovelo sa len polovici podaných žiadosti .

-

p. Ing. Augustín Viater mal pripomienku, že nefunguje rozhlas pri Albínovi Viatrovi
a Dominikovi Brišovi

-

p. prednosta informoval prítomných, že rozhlas má od 18. 5. 2018 prísť dokončiť p .
Miroslav Kvak. Treba zabetónovať aj nové stĺpy.

-

p. Jozef Rošťák navrhol, aby sa znova vyzvali občania a nahlasovali poruchy rozhlasu

-

p. Ing. František Brňák predniesol požiadavku o zmenu uznesenia č. 18/2018,
v ktorom obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby pozvánkou zaslanou emailom 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.
Ako dôvod uviedol, že je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním. Tiež
podotkol, že sú zvýšené poplatky, ak sa osobitne uskutoční územné konanie
a nasledovne na to stavebné konanie. Je to na zváženie, či je potrebné konať 2- krát.

-

p. Jozef Rošťák povedal, že toto uznesenie prijali na základe toho, že nemáme
urbanistickú štúdiu a chcú byť informovaní a prizývaní k územnému konaniu, aby
dozreli na správne rozvrstvenie chát.

-

p. starosta informoval prítomných, že na územného konania sa môžu zúčastniť aj
zástupcovia obce. Pri jednotlivých stavbách je možné spojiť územné konanie so
stavebným konaním. Pri väčších stavbách to nie je možné.

O 21.10 hod. odišla p. Anna Opartyová

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu uznesenia č. 18/2018 a to nasledovne: za slová „umiestnenie stavby“ sa vkladajú nové
slová: „stavby penziónov, hotelov a stavieb nad 150 m2“.
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Hlasovanie: za: pp. Jaroslav Brňák, , Ing. František Brňák
proti: pp., Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek,
zdržal sa: Jozef Brňák
Uznesenie nebolo prijaté .

-

Ing. František Brňák žiadal na septembrovom OZ dať do programu OZ informáciu
o stave ROEP. Požiadavka bola vznesená hlavne na základe žiadosti občanov

-

p. Jozef Rošťák navrhol, aby sa táto informácia dala do Lesnianských novín

-

p. starosta podal tieto informácie, ktoré sa týkajú ukončenia ROEP: Obvodný
pozemkový úrad nestíha spracovávať rozhodnutia. Je to veľmi náročné. Komisie
ROEP stále prebiehajú. P. Jozef Brandys sa vyjadril, že časovo je to veľmi náročné
hlavne pri pozemkoch, ktoré si občania nevydržiavajú v 1/1, ale si ich vydržiavajú
v určitom podiele. Predbežný termín ukončenia určil august – september /2018.
Následne pôjdu na zápis na katastrálny úrad, kde tento odmieta prijať tieto údaje
elektronický, kde pravdepodobne pracovníčka katastra musí tieto rozhodnutia znova
nahrať fyzický
Poslanci žiadali, aby p. Jozef Chmeľ a p. Jozef Brandys dali svoje stanoviska
ohľadom ROEP Oravská Lesná do Lesnianskych novín

-

p. Ing. František Brňák predniesol žiadosť p. Anny Chudiakovej
prístupovej cesty k jej rodinnému domu.

o vyriešenie

-

p. starosta povedal, že v tomto prípade môže len súd určiť právo prístupovej cesty
k jej rodinnému domu. Treba najprv dať podnet.

-

p. Ing. František Brňák poprosil prítomných poslancov o pomoc aj pri spísaní tohto
podnetu a tiež sa informoval aké je to náročné po finančnej stránke. Požiadal p.
starostu, aby písomne odpovedal na list p. Chudjakovej a dal kontakt na právnika,
ktorý by riešil problém p. Chudjakovej ohľadom prístupovej cesty.

-

- p. starosta povedal, že bude potrebné nájsť najbližšie kontaktné miesto na spísania
podnetu a výška poplatku môže byť nižšia, ak osoba preukáže, že je v hmotnej núdzi.

-

p. Jozef Brňák mal pripomienku, aby sa začalo rokovať s p Ing. Albínom Viatrom
ohľadom pozemkov po škôlkou a to odkúpenie týchto pozemkov

Návrh na uznesenie:62
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu o zvolanie pracovného stretnutia so zástupcom
spoločnosti VG investičná, s.r.o. za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k
pozemkom pod budovou škôlky v termíne do 31.8. 2018.
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pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
proti: 0
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater

Hlasovanie: za:

-

p. Jozef Brňák sa pýtal na cesty na Jasenovskej pri Dušanovi Murínovi a na cestu pri
Pacoňovi v Lngoch . Tiež zdôraznil, že cesta na Bučinu sa začína kaziť.

-

p. Martin Podstavek povedal, že z Bučiny tiež tečie voda po ceste a to hlavne , keď sú
prívalové dažde, preto navrhol dať cez cestu drenáž alebo pustiť túto vodu do
kanalizácie

-

p. starosta odpovedal, že v júli sa budú asfaltovať cesty, kde by sa mohli poriešiť aj
tento havarijný stav ciest.

-

p. Rudolf Brisuda sa informoval či sa bude dať kúpiť asfalt, keď tu príde finišer

-

p. Jozef Brňák navrhol, aby obec mala svojho kominára.

-

p. Rudolf Brisuda povedal, že treba dať žiadosť na komoru kominárov Slovenska

K bodu číslo 12. Rôzne

-

p starosta informoval prítomných, že prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
s finančnou podporou ministerstva vnútra vo výške 30 000,00 €
dňa 22. 6. 2018 bude slávnostné otvorenie telocvične
dňa 24. 6. 2018 – športový deň obce

-

p. riaditeľ ZŠ s MŠ povedal, že bude treba schváliť :
správu telocvične ,
nájom telocvične
podmienky telocvične
prevádzkový poriadok telocvične

-

Návrh na uznesenie:63
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu prenájmu novovybudovanej telocvične vo
výške 12,00 € / na hodinu na celú hraciu plochu a vo výške 6,00 €/ na polovicu hracej
plochy

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Ing.Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák
14

proti: 0
zdržal sa: 0
-

p. starosta informoval, že je možnosť získať finančné prostriedky z EÚ na nákup
pozemkov a zároveň uskutočnenie odvodnenia budov. Jedná sa o protipovodňové
opatrenia, ktoré zabraňujú dažďovej vode, aby stekala do potokov a to vybudovaním
vsakovacích jám. V EKO triede by sa vybudovali jazierka . Na kúpu pozemkov, na
ktorých sa budú realizovať tieto opatrenia je možné využiť 10 % z celkovej výšky
NFPF.
Návrh na uznesenie:64
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Príprava podkladov pre podanie žiadosti o NFP
v rámci výzvy Operačný program Kvalita životného prostredia, 2.1.1 Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

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

Hlasovanie: za:

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 11. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.10 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:
Mgr. Emília Chvojková , poslanec OZ

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

Ing. František Brňák, poslanec OZ

........................................................
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U z n e s e n i e číslo 49/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 50/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu, kde za bod č. 10 sa doplňuje bod č. 11 – Prerokovanie návrhu
úverovej zmluvy. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 51/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 52/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018 o vykonanie
kontroly investičných akcií vykonaných v roku 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 53/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 54/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Oravská Lesná za rok 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 55/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet obce Oravská Lesná za rok 2017 bez výhrad.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 56/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oravská Lesná č. 2/2018 o výške príspevkov v
základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 57/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 2. podľa §14 ods.
2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne povolený presun medzi položkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 58/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu návrhu na úpravu rozpočtu č. 5 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa
§14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 59/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14
ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne povolené prekročenie príjmov výdavkov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
19

U z n e s e n i e číslo 60/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie úveru formou zmluvy o úvere medzi zmluvnými stranami Slovenská sporiteľňa, a.s.
so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00151653, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 601/B a obcou Oravská Lesná
s podmienkami : nezáväzná časť úverového rámca 370 000,- EUR, deň konečnej splatnosti
úverového rámca 31.12.2023, s úročením pevnou úrokovou sadzbou vo výške 0,55 % p.a. za
účelom financovania kapitálových investícií schválených obecným zastupiteľstvom, najmä
výstavba chodníkov v obci.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 61/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
investičnú akciu:
rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ z rozpočtovej kapitoly – vnútorné vybavenie MŠ,
Odôvodnenie : poslanci OZ po osobnej obhliadke stavu priestorov budovy MŠ konštatovali,
že je nevyhnutné rekonštruovať aj tie priestory MŠ, na ktorých rekonštrukciu nebolo možné
získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, nakoľko tieto podľa metodiky EÚ
nepodporuje opravu priestorov, ktoré sú v súčasnosti využívané na pedagogický proces v MŠ.
Táto potreba vzniká aj v súvislosti s požiadavkami a pripomienkami uvedenými v kontrolnom
protokole RÚVZ / Regionálny úrad verejného zdravotníctva /

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 62/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce o zvolanie pracovného stretnutia so zástupcom spoločnosti VG investičná, s.r.o.
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod budovou škôlky v termíne
do 31.8. 2018.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 63/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
cenu prenájmu novovybudovanej telocvične vo výške 12,00 € / na hodinu na celú hraciu
plochu a vo výške 6,00 €/ na polovicu hracej plochy

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 64/2018 zo dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP
v rámci výzvy Operačný program Kvalita
životného prostredia, 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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