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 25. januára 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
25. januára 2019 o 14.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej
P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
N e p r í t o m n ý : Jozef Brňák – ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Radoslav Behul
MUDr. Rastislav Zanovit
MUDr. Gabriela Jatyelová
Peter Jatyel
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: Ing. Miroslav Kolenčík
Mgr. Dominik Dendis

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, členovia
Mandátová komisia: Ladislav Briš, predseda, pp. Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater, členovia
Predseda mandátovej komisie Ladislav Briš konštatoval, že OZ je
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10.

uznášania schopné,

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
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. Prerokovanie vlastníckych vzťahov pod budovou starej materskej školy
6. Prerokovanie realizácie budovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS)
7. Prerokovanie investičných akcií obce
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Záver rokovania
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Emil Rabčan, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Martin Podstavek neprítomný.
-

p. starosta navrhol za bod č. 6 doplniť bod č. 7 – Prerokovanie zmien rozpočtu obce.
Nasledujúci body sa prečíslujú podľa poradia.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 6 sa
dopĺňa bod č. 7 – Prerokovanie zmien rozpočtu obce. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa
poradia
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie vlastníckych vzťahov pod budovou starej materskej školy
6. Prerokovanie realizácie budovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS)
7. Prerokovanie zmien rozpočtu obce
8. Prerokovanie investičných akcií obce
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver rokovania
K bodu 5. Prerokovanie vlastníckych vzťahov pod budovou starej materskej školy
K tomuto bodu programu p. starosta otvoril diskusiu.
pp. Ladislav Briš podal prítomným nasledovnú informáciu, v ktorej uviedol, že má
vedomosť o tom, že p. Alexander Briš odkúpil od jeho starého otca p. Jozefa Briša, podiel
o veľkosti 39/144 z pozemkov parcelného čísla 7909/3, 7910/2, čo zodpovedá výmere 599
m2, v celkovej cene 1700,00 €, čo v prepočte vychádza 3 €/m2.

-

p. Ing. Augustín Viater sa pýtal, či právny zástupca p. Alexandra Briša žiadal, aby sa
uskutočnilo stretnutie ohľadom tejto problematiky

-

p. starosta odpovedal, že áno žiadal

-

p. kontrolór informoval prítomných o nájomných zmluvách s p. Alexandrom Brišom
a to nasledovne:
Pán Alexander Briš prestal platiť nájomné a to od posledného štvrťroku 2014 až do
dnešného dňa. Dňa 21. 4. 2016 bol doručený prvý list od p. Alexandra Briša, kde
oznamuje obci, že je vlastníkom pozemku. Po preskúmaní bolo zistené, že je
vlastníkom pozemku v podiele 91/144. Vzhľadom tomu, že nezačal platiť nájomné,
ani na základe dojednaného splátkového kalendára, pristúpila obec dňa 20. 5. 2016
k ukončeniu nájomného vzťahu s p. Alexandrom Brišom. Listom zo dňa 18. 7. 2016
žiadal o odkúpenie budovy starej materskej škôlky. Na základe uvedeného listu bolo
zvolané stretnutie poslancov OZ, právnych zástupcov obce a p. A. Briša, ktoré sa
konalo dňa 2. 8. 2016. Na tomto stretnutí bol zo strany obce vznesený návrh na
odkúpenie pozemku v podiele 91/144 od p. Alexandra Briša. Na žiadosť o odkúpenie
budovy, obec reagovala negatívne. K dnešnému dňu sa v uvedenom prípade ani jedna
zo strán nedohodli na riešení tejto situácie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce
a/ aby podal návrh na príslušný súd a zabezpečil všetky právne úkony smerujúci
k uplatneniu si nároku na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 12284,- € od dlžníka
Alexandra Briša, IČO: 33755833, s miestom podnikania 029 57 Oravská Lesná,
Lehotská 403 voči veriteľovi Obci Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO:
00314722
b/ podať návrh na príslušný súd o určenie povinnosti nájomníka p. Alexandra Briša,
IČO: 33755833, s miestom podnikania 029 57 Oravská Lesná, Lehotská 403 o vypratanie
nehnuteľnosti budovy starej materskej škôlkyso súpisným číslom 300 a to z dôvodu jej
neoprávneného užívania
c/ zaslať p. Alexandrovi Brišovi cenovú ponuku na odkúpenie podielu v pozemku
parcelného čísla 7909/3, 7910/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedené na
LV č. 2315 v k. ú. Oravská Lesná o veľkosti podielu 91/144, ktorý zodpovedá výmere
1399 m2 s návrhom kúpnej ceny vo výške 14,50 m2 v termíne do 15. 2. 2019
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Prerokovanie realizácie budovania centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti (CIZS)
p. starosta privítal prítomných p. MUDr. Gabrielu Jatyelovú, p. Petra Jatyela, p. MUDr.
Rastislava Zanovita a p. Radoslava Behula.
p. starosta oslovil p. Radoslava Behula, aby objasnil prítomným podrobnejšie projekt
zameraný na integráciu zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná, ktorá zahŕňa aj
komplexnú rekonštrukciu budovy zdravotného strediská. P. Radoslav Behul informoval
prítomných o nasledovnom:
Takáto výzva z EÚ je prvýkrát. Je to náročný mechanizmus, lebo tam vstupujú viaceré
subjekty. Je potrebné nájsť mechanizmus, ktorý by poskytoval také formy, aby sa mohlo ísť
do tohto projektu. Žiadateľom finančných prostriedkov na rekonštrukciu sú obce a naďalej
ostávajú aj vlastníkom stavby a prenajímateľom sú lekári.
-

ďalej bolo udelené slovo p. MUDr. Gabriele Jatyelovej, ktorá predniesla tieto
informácie:
v máji 2018 bola oslovená a oboznámená s týmto projektom. Nechce ísť do tohto
projektu, nakoľko predpokladaným cieľom tohto projektu je 1,5 úväzku všeobecného
lekára. Potom sa stretal s pánom z Bratislavy /meno si nepamätala/ , ktorý ju tiež
oboznámil s týmto projektom.

Dňa 13. 12. 2018 bolo druhé stretnutie na Obvodnom zdravotnom stredisku
v Oravskej Lesnej. Povedala, že projekt je pre ňu nevýhodný a povedala, že to podpíše
len v tom prípade, ak nebude potrebné ½ úväzku ďalšieho lekára.
-

p. starosta informoval prítomných o nasledovnom: Obec Oravská Lesná môže získať
týmto projektom 800 000,- € na komplexnú rekonštrukciu zdravotného strediská.
v Oravskej Lesnej. / rehabilitačné centrum, röntgen pre zubného lekára, ženský lekár,
bezbariérové priestory pre našich seniorov/ Výzva je dvojkolová. V 1. kole sa ½
úväzku lekára nedával. V 2. kole je povinnosť vytvoriť čestné prehlásenie, kde ½
úväzku sa vytvorí len vtedy, ak sa vytvorí nový kmeň. Nesmie sa siahnuť na existujúci
kmeň lekára.

-

p. Radoslav Behul povedal, že je viacero aspektov. Túto výzvu je možné realizovať
v partnerstve. Ďalej je tam požiadavka 1 ½ lekára . Do tohto projektu vstúpilo 60 obcí
a zmluvu podpísalo 400 lekárov. Od tejto zmluvy sa dá odstúpiť. Čo sa týka sankcií,
za sankcie je zodpovedná obec. Lekári, ktorí podpísali čestné vyhlásenie v tomto
projekte majú záujem a chcú svojim pacientom vytvoriť dôstojnejšie podmienky.

-

p. MUDr. Gabriela Jatyelová sa vyjadrila, že zmluva z Ministerstva zdravotníctva a je
na tento projekt zle nastavená a nesúhlasí s 1 ½ lekárom.

-

p. MUDr. Rastislav Zanovit povedal, že sa zúčastnil na Ministerstve zdravotníctva.
Táto téma je tu už 5 rokov. Projekt prešiel veľkými zmenami. Najväčší problém je
partnerstvo obec a lekár. Vytvára sa konkurencia.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík povedal, že ak chceme pre obec získať 800 000 € na
rekonštrukciu zdravotného strediská, musíme splniť podmienky, kde jednou z nich je
podpísanie čestného vyhlásenia p. doktorkou Jatyelovou a spýtal sa jej, aké
podmienky by žiadala od obce, aby toto čestné prehlásenie podpísala.

-

p. doktorka sa vyjadrila, že chce zrušiť v zmluve podmienku, kde by nebolo treba 1 a
½ lekára

-

p. Radoslav Behul povedal, že je to unikátne dielo, ktoré by sa podarilo obci.
Občanom by sa vylepšili podmienky zdravotnej starostlivosti.

-

p. doktorka Jatyelová sa spýtala, ako sa vylepšia podmienky

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že sa kompletne zrekonštruuje budova zdravotného
strediska, hlavne strecha, pribudlo by rehabilitačné centrum, ženský lekár,
gynekológia, röntgen pre zubného lekára, bezbariérová miestnosť pre seniorov.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík povedal, že my sa snažíme, aby p. doktorka naďalej ostala
u nás ordinovať, ale z druhej stránky treba dbať do úvahy, že nechceme prísť o nemalú
investíciu vo výške 800 000€.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že počká na vyjadrenie p. doktorky Jatyelovej, resp. jej
právneho zástupcu.

K bodu 7. Prerokovanie zmien z rozpočtu obce
-

p. starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením
starostu č. 7 Vysvetlil povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov
a výdavkov . Návrh je vypracovaný písomne a tvorí súčasť zápisnice.

-

Ďalej poslanci prerokovali návrh zmeny rozpočtu na rok 2019. Návrh je vypracovaný
písomne a tvorí súčasť zápisnice.

Následne boli podané žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 a to:
- žiadosť o navýšenie dotácie pre činnosť TJ v Or. Lesnej na rok 2019
- žiadosť o dotáciu na podporu činnosti športového klubu pri reprezentácií Slovenska na
poli armwreslingu pre športovcov Stanislava Richtera, Natáliu Richterovú a Lukáša
Majkúta, športovcov našej obce.
V rámci diskusie boli odprezentované návrhy na poskytnutie dotácie podľa jednotlivých
pravidelne sa opakujúcich aktivít združení a spoločenstiev našej obce. Pre informáciu
poslancov boli sumarizované dotácie poskytované v roku 2018.

-

pp. Martin Podstavek navrhol prerokovať konkrétne výšky dotácie pre jednotlivé
združenia a aktivity na ďalšie rokovanie OZ.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004, Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy konkrétne povolenie príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č. 7. podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie
príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Prerokovanie investičných akcií obce
-

p. starosta informoval prítomných, že je možné predložiť ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská
Lesná“. Išlo by o zariadenie pre 20 detí od veku 0 – 3 roky s tým, že by bola možnosť
v budúcnosti rozšíriť kapacitu približne o ďalších 10 detí. Budova by bola postavená
za rekonštruovanou budovou MŠ.

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal na pozemok pod škôlkou, ktorý je vo vlastníctve p.
Viatra

-

p. starosta odpovedal, že vlastník pozemku bude prizvaný na rokovanie, na ktorom by
mala byť stanovená kúpna cena.

-

pp. Martin Podstavek navrhol pracovnú poradu k tejto problematike

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 30.000,00 EUR;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,

-

p. starosta informoval prítomných, že sa plánuje rekonštrukcia sály kultúrneho domu.
Ďalej treba pouvažovať nad miestnymi komunikáciami. Vytvoriť podmienky, za
akých sa budú tieto komunikácie budovať.

-

poslanci sa informovali, či cesta musí byť vo vlastníctve obce, alebo sa vyhotoví
nájomná zmluva

-

p. starosta odpovedal, že obec nesmie investovať do cudzieho majetku

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal, za akých vlastníckych vzťahov sa budú asfaltovať
miestne komunikácie a žiadal určiť rovnaké podmienky.

-

pp. Jozef Rošťák sa pýtal na verejné obstarávanie ohľadom chodníka – Jasenovská

-

pp. Martin Podstavek navrhol pracovné stretnutie ohľadom miestnych komunikácií

K bodu 9. Interpelácie poslancov
-

pp. Mgr. Dominik Dendis sa pýtal na webovú stránku, kde by mali byť zverejnení
platitelia dane za ubytovanie
p. kontrolór odpovedal, že je prihlásených cca 18 platiteľov dane za ubytovanie, ktorí
budú zverejnení na webovej stránke obce

-

pp. Jozef Rošťák sa informoval o poistenie tých osôb, ktorí zabezpečujú zimnú údržbu
ciest

-

pp. Ladislav Briš sa pýtal na obedy pre strojníkov pri kalamite, kde mu bolo
odpovedané, že obedy boli týmto občanom poskytnuté, no nie hneď prvý deň.
Ďalej sa informoval o informačné tabule, ktoré by označovali jednotlivé časti obce.

-

p. starosta odpovedal, že sa uvažuje o takýchto informačných tabuliach, ktoré sa môžu
zrealizovať v rámci projektu.

-

p. Ing. Augustín Viater žiadal do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrh na
mimoriadnu odmenu pri mimoriadnej živelnej udalosti, ako bola snehová kalamita.

K bodu 10. Rôzne
-

bola prerokovaná žiadosť Miroslava Turoňa, bytom Oravská Lesná 1167 o zimnú
údržbu miestnej pozemnej komunikácie, ktorá slúži ako prístupová cesta ku rodinným
domom Ladislava Briša, Jozefa Kolenčíka, Miroslava Turoňa a vdp. farára Dušana
Kolenčíka

-

poslanci žiadosti vyhoveli s tým, že do ďalšej zimnej údržby žiadajú cestu previesť na
obec.

-

ďalej bola prerokovaná zmluva o nájme bytu č. 3 v bytovej jednotke so súpisným
číslom 1094 pre Janu Vranovú

K bodu 11. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 20.00 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:
Ing. Miroslav Kolenčík, poslanec OZ

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

Mgr. Dominik Dendis, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 1/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 2/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 6 sa dopĺňa bod č. 7 – Prerokovanie
zmien z rozpočtu obce. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 3/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
žiada starostu obce
a/ aby podal návrh na príslušný súd a zabezpečil všetky právne úkony smerujúce
k uplatneniu si nároku na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 12284,- € od dlžníka
Alexandra Briša, IČO: 33755833, s miestom podnikania 029 57 Oravská Lesná,
Lehotská 403 s miestom podnikania voči veriteľovi Obci Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná 291, IČO: 00314722
b/ podať návrh na príslušný súd o určenie povinnosti nájomníka p. Alexandra Briša,
IČO:
33755833, s miestom podnikania 029 57 Oravská Lesná, Lehotská 403
o vypratanie
nehnuteľnosti budovy starej materskej škôlky so súpisným číslom 300
a to
z dôvodu jej neoprávneného užívania
c/ zaslať p. Alexandrovi Brišovi cenovú ponuku na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
k pozemku parcelné číslo 7909/3, 7910/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vedené na LV č. 2315 v k. ú. Oravská Lesná o veľkosti podielu 91/144, ktorý zodpovedá
výmere 1399 m2 s návrhom kúpnej ceny vo výške 14,50 € /m2 v termíne do 15. 2.
2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 4/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1 podľa § 14 ods. 2 písm.
b/ zákona č. 583/2004, Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne
povolenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 5/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 7. podľa § 14 ods.
2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 6/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 30.000,00 EUR;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 7/2019 zo dňa 25. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkom :
Janou Vranovou, číslo bytu 3 v bytovom dome so súpisným číslom 1094

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

