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 18. mája 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
18. mája 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
Neprítomní:

pp. Ladislav Briš, Ing. František Brňák

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: Rudolf Brisuda
Ing. Augustín Viater

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, členovia
Mandátová komisia: Bc. Blažej Holubčík, predseda, pp. Jaroslav Brňák. Mgr. Emília
Chvojková, členovia
Predseda mandátovej komisie p. Bc. Blažej Holubčík konštatoval, že OZ je
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.

uznášania

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
-

p. starosta navrhol za bod č. 5 doplniť bod č. 6 – Zmena rozpočtu obce č.3 na rok
2018 a úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná
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, Martin Podstavek
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. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
6. Zmena rozpočtu obce č. 3 na rok 2018 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná
7. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná:
A/ chodník a úprava križovatky na ceste II/520 Oravská Lesná
B/ chodník Jasenovská
8. Prerokovanie investičnej akcie: Budovanie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. 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.
Hlavný kontrolór obce upozornil poslancov na komplexné posúdenie a aktualizáciu štatútu
obce Oravská Lesná /vrátane spresnenia postupu udeľovania mimoriadnych ocenení obce/.
V tejto súvislosti upozornil na potrebu opätovného prejedania a spresnenia textácie
a odôvodnenia udelenia cien obce, ktoré boli schvaľované na predchádzajúcom OZ. K tomuto
sa vyjadril aj starosta obce, ktorý rovnako žiadal, aby sa spresnila formulácia textu uznesenia,
ktorým boli tieto ocenenia schvaľované.

-

pri uznesení č. 52/2017 – oprava vodojemu konštatoval, že uznesenie nie je splnené

p. prednosta povedal, že vodojem je obkopaný /čakáme na vysušenie obvodových stien
vodojemu/. Na mieste posudzoval situáciu aj statik, ktorý navrhol dve možnosti opravy:
odstrániť obslužnú miestnosť a nanovo ju postaviť alebo podpíliť murivo a vybrať porfixy z 3
strán a následne tento priestor vybetónovať vodostavebným betónom a zaizolovať vonkajšie
strany budovy. Odborníci na takýto druh stavby povedali, že porfix je na stavbu vodojemu
nevhodný.
-

p. Jaroslav Brňák sa pýtal, z akého dôvodu tam bol statik

-

p. starosta povedal, že statik tam bol preto, aby potvrdil, či to podpílenie vodojem
udrží .
p. Bc. Blažej Holubčík povedal, že treba zavolať odborníka, ktorý posúdi, ktorá
z alternatív bude najvýhodnejšia

-

-

p. Jaroslav Brňák povedal, že na minulom zasadnutí OZ odznel návrh obmurovať
obvodové steny vodojemu zvnútra a tým zabrániť vstupu vody cez vzduchovú
medzeru medzi starým a novým múrom.

-

p. starosta povedal, že projektant s týmto návrhom osobne nesúhlasil, tvrdil, že murivo
/porfix/ je natoľko znehodnotené, /pleseň, rozmočenie / že sa takýmto riešením
problém neodstráni iba sa nakrátko zakryje.

-

p. Jaroslav Brňák povedal, že je firma na podpiľovanie betónu. .Zospodu podpília múr
a natiahnu na to izoláciu

-

p. Jozef Rošťák sa pýtal, čo všetko treba ešte doložiť ku kolaudácií vodojemu

-

p. starosta podal nasledovné informácie: Treba vybudovať oplotenie vodojemu.
Problém je ešte s pozemkami, kde treba počkať na zápis do katastra. Navrhol zvolať
najprv pracovné stretnutie.

Po diskusií ohľadom vodojemu sa dohodlo, že sa zavolá projektant a poslanci budú
oboznámení s termínom obhliadky, aby sa jej mohli zúčastniť.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu uznesenia č. 52/2017 do 31. 8. 2018

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

Hlasovanie: za:

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
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 6. Zmena rozpočtu obce č. 3 na rok 2018 a zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
Oravská Lesná
-

-

-

p. starosta predniesol návrh zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2018. Návrh zmeny
rozpočtu obce č. 3 bol vyvesený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote.
Informoval prítomných o nasledovnom:
projektant vyčíslil realizačný projekt: chodník na Jasenovskú vo výške 760 500,- €
s DPH. V projekte nie je zahrnuté verejné osvetlenie. Chodník na Jasenovskú ma
ťažký terén, čo sa odrazilo aj na sume.
p. Jaroslav Brňák dal návrh aby sa momentálne vodovod nerozširoval, ale aby sa
najprv skolaudoval.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

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

Hlasovanie: za:

-

p. riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Kvak predniesol úpravu rozpočtu na rok 2018 pre
ZŠ s MŠ. Rozpočet je písomný a tvorí súčasť zápisnice

Návrh na uznesenie:
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná – projekt „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní
a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP /asistent učiteľa/ pre rok 2018

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

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 7. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná:
A/ chodník a úprava križovatky na ceste II/520 Oravská Lesná
B/ chodník Jasenovská
-

p. starosta informoval prítomných o investičných akciách obce, ktoré na navrhuje na
základe vyhodnotenia priorít a potrieb obce realizovať. Jednou z priorít je budovanie
chodníkov v našej obci a ako prvý uviedol chodník na Jasenovskú. Na tento chodník
bol vypracovaný realizačný projekt, kde bola projektantom /rozpočtárom/ vyčíslená
suma vo výške 760 500,00 € s DPH. V sume nie je zahrnutá realizácia nového
verejného osvetlenia hlavnej cesty II/520. Projektovanie výstavby tohto chodníka bolo
veľmi náročné, nakoľko sa jedná o zložitý terén, kde jednou z problémových oblastí
boli veľké zrazy či svahy. V týchto miestach sa k problémovým častiam pridala aj
voda, ktorú je nevyhnutné odviesť tak, aby nevznikali problémy pri odvádzaní
dažďovej vody. Vyjadril názor, že budovanie tohto chodníka je veľmi nevyhnutné,
nakoľko sa premávka cez našu obec veľmi zahusťuje, čo ohrozuje bezpečnosť našich
občanov a hlavne detí.

-

V nadväznosti na vyššie spomínanú investíciu informoval o potrebe budovania
chodníka a úpravu križovatky v centre obce. Jedná sa o opravu chodníka pred
kostolom, popri ZŠ až ku MŠ a ku zdravotnému stredisku. V rámci tejto rekonštrukcie
by sa vybudovali 2 bezpečné priechody pre chodcov a to jeden pri zdravotnom
stredisku a druhý pri kostole. Tieto priechody by boli nasvietené so stredovými
ostrovčekmi, ktoré donútia spomaliť vozidlá prechádzajúce cez centrum obce
a zabezpečia bezpečnosť chodcov a hlavne detí. Veľmi významnou súčasťou tohto
projektu je odvodnenie plochy školského dvora ako aj časti dvora /vchod do budovy
školskej jedálne/ a odvedenie vody pritekajúcej z Brišovky.

-

pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal, či sa projekt na vybudovanie chodníka na
Jasenovskú dá rozdeliť aj na časti.

-

p. starosta odpovedal, že sa dá rozdeliť, no vyžadovalo by si to príliš veľa času a práce
zo strany projektanta. Ohľadom budovania chodníka platí, že cca 2/3 z celkovej ceny
tvorí budovanie dažďovej kanalizácie spolu s obsypmi , povrchová úprava chodníka
/podsyp pod dlažbu a položenie zámkovej dlažby/ tvorí 1/3 z ceny. V súčasnosti banky

ponúkajú výhodné úvery s úrokovou sadzbou cca 0,5 – 0,8 % s možnosťou
predčasného splatenia. Je to na zváženie, ktoré riešenie by bolo výhodnejšie, či prijať
úver s výhodnou úrokovou sadzbou a vybudovať celý chodník alebo ho budovať po
etapách podľa finančných možností obce.
-

pp. Jozef Rošťák povedal, že potreba vybudovať chodník na Jasenovskej je veľmi
veľká, s rekonštrukciou už existujúcich chodníkov navrhol počkať, kým sa
nedobuduje táto časť chodníka /je tam veľký počet obyvateľov a mimoriadne veľká
frekvencia dopravy/

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičnú akciu: úpravu križovatky na ceste II/520 za
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v centre obce z rozpočtovej kapitoly
04510
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater,
proti: 0
zdržal sa: pp. Martin Podstavek

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje budovanie časti chodníka v miestnej časti Jasenovská
z rozpočtovej kapitoly 04510
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v miestnej časti
Jasenovská
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 8. Prerokovanie investičnej akcie: Budovanie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti

-

p starosta informoval prítomných o možnosti získať finančné prostriedky zo zdrojov
EÚ na budovanie moderného zdravotného strediska /ZS/ v našej obci. Tento projekt
by sa mohol dotýkať tak existujúcich časti ZS ako aj vytvorenia nových priestorov,
ktoré by mohli slúžiť ako ambulancie alebo priestory pre poskytovanie rehabilitačných
masérskych či vzdelávacích činnosti. Osobitnou kategóriou by potom bolo
vybudovanie komunitného centra. Veľmi zaujímavou časťou projektu je možnosť
zakúpiť
vybavenie gynekologickej ambulancie, vybavenie ambulancie detského,
obvodného a zubného lekára potrebnými prístrojmi.
V stavebnej časti by tento projekt mohol riešiť kompletnú obnovu strechy, vytvorenie
nových podkrovných priestorov, kompletné odizolovanie a odvodnenie základov
budovy, jej zateplenie, výmena okien. Významnou investíciou by bola prístavba
bezbariérového schodiska a výťahu v prednej časti budovy. Systém vykurovania nie
je riadne regulovaný a projekt by zahŕňal aj vybudovanie zásobníka tepla.
Konkrétne požiadavky lekárov na vybavenie ambulancie zatiaľ známe nie sú.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v obci Oravská Lesná v rámci
výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej
výzvy na predkladanie ŽoNFP;
b) ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť
poskytovanú ambulantnou formou;
c) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 41.000,00 EUR a prípadných
neoprávnených výdavkov projektu;
d) integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia
partnerstva zmluvou o partnerstve.

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

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9. Interpelácie poslancov
Boli prednesené tieto interpelácie:
-

pp. Jozef Brňák žiadal, aby bol na základe stretnutia s p. Viatrom predložený návrh na
odkúpenie pozemku pod novou škôlkou
ďalej sa pýtal na cestu na Bučinu, či bola daná reklamácia

-

p. starosta odpovedal, že reklamácia bola podaná a p. Rambala z firmy Štrabaku
potvrdil prevedenie opravy tejto cesty

-

p. prednosta povedal, že most pri Jaroslavovi Vrábľovi a Jánovi Kurčinovi je riadne
podmytý

-

ďalej zo strany poslancov bola veľká nespokojnosť s prevedenými prácami na ceste
II/520 v obci Oravská Lesná . Boli oslovovaní aj zo strany občanov a vodičov, ktorí
poukazovali na nekvalitné prevedenie opravy cesty II/520 v obci Oravská Lesná
a žiadali o dôkladné preskúmanie kvality prevedených prác. V rámci diskusie sa
poslanci zhodli, že p. starosta pripraví otvorený list ohľadom upozornenia na
nekvalitné prevedenie stavebných prác v celom úseku cesty II/520 v obci Oravská
Lesná a zašle ho VÚC Žilina.

-

pp. Martin Podstavek upozornil, že smerom ku Trojici je obecný pozemok, na ktorom
p. Vrábeľ má uložené odrezky dreva , ktoré zabraňujú odtoku vody. Na tento problém
sa sťažovali viacerí občania. Ďalej pri Jánovi Nogovi na Kubínskej sú na novej ceste
veľké ryhy

-

pp. Ing. Augustín Viater mal tieto pripomienky:

-

žiadosť o vyasfaltovanie a vyspravovanie dier na ceste pri Jánovi Tereštíkovi na
Jasenovskej. Taktiež smerom na Fľajšovú žiadajú občania o vyspravovanie dier na
ceste

-

poškodený most smerom ku Albínovi Viatrovi v Ústredí obce a most ku Michalovi
Brňákovi /tzv. Lngy /

-

pp. Jaroslav Brňák navrhol diery vyspravovať infražiaričom a to pri Rudolfovi
Laššákovi smerom na Fľajšovú

-

ďalej sa informoval na farbu omietky na telocvični

-

p. starosta odpovedal, že je to podľa projektu

-

pp. Rudolf Brisuda upozornil na veľkú dieru na ceste z Brišovky ku križovatke pri
Vrábľovi

-

pp. Bc Blažej Holubčík žiadal opraviť diery na ceste pri p. Jarovi Krivulčíkovi

-

p. kontrolór upozornil na zlý stav cesty pri Jozefovi Tisoňovi na Bučine . Taktiež
navrhol požiadať firmu Kora o navezenie cesty ku starému kostolu /kaplnka Božieho
milosrdenstva/ štrkom. Cesta, ktorá bola na odpustovú slávnosť minulého roka
vysypaná, je znovu zničená.

-

pp. Anna Opartyová sa pýtala na vývoz smeti, kde jej bolo potvrdené, že vývoz smeti
bude každé 2 týždne, ale podnikateľom sa bude vyvážať každý týždeň. Ďalej
upozornila na nevysypaný žltý kontajner pri obchode na Brišovke

v rámci diskusie odznel návrh zo strany p. starostu, že je potrebné opraviť uznesenie č.
99/2015 zo dňa 15. 12. 2015. Ide o opravu zjavnej chyby pri písaní uznesenia kde sa slová
„7999/4 a 1010/1“ vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením „ 7909/4 a 7909/5 a rovnako sa
vypúšťajú slová „nájom časti pozemku č. 7915/2 o výmere 1500 m2“ a nahrádzajú sa
slovami: „a nájom časti pozemku č. 7915/2 o výmere 1250 m2.“
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu uznesenia č. 99/2015 zo dňa 15. 12. 2015. Ide
o opravu chyby v písaní v časti uznesenia, kde sa slová: „7999/4 a 7010/1“ vypúšťajú
a nahrádzajú sa novým znením „ 7909/4 a 7909/5 a rovnako sa vypúšťajú slová „nájom časti
pozemku č. 7915/2 o výmere 1500 m2“ a nahrádzajú sa slovami: „a nájom časti pozemku č.
7915/2 o výmere 1250 m2.“

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

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 10. Rôzne
-

boli predložené tieto žiadosti:

-

žiadosť o odkúpenie pozemku – odpoveď Jozefína a Anton Murín, Oravská Lesná 845

-

žiadosť p. Janky Úradníkovej o zámenu pozemkov pri vodojeme

-

žiadosť o príspevok na opravu strehy kostola

Poslanci OZ opätovne potvrdili schválenie udelenia ceny obce pre týchto občanov:
Návrh na uznesenie OZ:

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

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

K bodu číslo 11. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.10 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:
Rudolf Brisuda, poslanec OZ
Ing. Augustín Viater, poslanec OZ

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

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

U z n e s e n i e číslo 33/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 34/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 do 31. 8. 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 35/2018 zo dňa 18 5. 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 36/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 3 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 37/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná – projekt „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní
a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP /asistent učiteľa/ pre rok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 38/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
investičnú akciu: úpravu križovatky na ceste II/520 za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky v centre obce z rozpočtovej kapitoly
04510

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 39/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
budovanie časti chodníka v miestnej časti Jasenovská z rozpočtovej kapitoly 04510

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 40/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu verejného osvetlenia v miestnej časti Jasenovská

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 41/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
a) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti (CIZS) v obci Oravská Lesná v rámci výzvy IROP-PO2SC212-PZ-2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie
ŽoNFP;
b) ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť
poskytovanú ambulantnou formou;
c) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 41.000,00 EUR a prípadných
neoprávnených výdavkov projektu;
d) integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia
partnerstva zmluvou o partnerstve.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 42/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
opravu uznesenia č. 99/2015 zo dňa 15. 12. 2015. Ide o opravu chyby v písaní v časti
uznesenia, kde sa slová: „7999/4 a 7010/1“ vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením „
7909/4 a 7909/5 a rovnako sa vypúšťajú slová „nájom časti pozemku č. 7915/2 o výmere
1500 m2“ a nahrádzajú sa slovami: „a nájom časti pozemku č. 7915/2 o výmere 1250 m2.“

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 43/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 44/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
udelenie ceny obce Ing. Martinovi Murínovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti športu
pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 45/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 46/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
udelenie ceny obce Ladislavovi Murínovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti
dobrovoľnej ochrany pred požiarmi pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 47/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 48/2018 zo dňa 18 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

