
O B E C N É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O   O R A V S K Á    L E S N Á 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a  
 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j   L e s n e j , 
konaného dňa 24. mája 2021 

 
 
 
 

  



Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   O r a v s k e j    L e s n e j , konaného dňa 

        24. mája  2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome  v Oravskej Lesnej 

 

 

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce 

  Poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, 

             Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek  

        

 

      Neprítomní: pp. Martin Srogoň, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Emil  

     Rabčan  

 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce   

   Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ 

 

    

 

 

K bodu číslo 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“/ a to z dôvodu 

vyhlásenia voľby kontrolóra zákonom stanovenej lehote, tzn., že po ukončení núdzového stavu 

sa do 19 dní  musia vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa voľba vykonala do 60 

dní od ukončenia núdzového stavu. 

 

 

 

K bodu číslo 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a určenie návrhovej 

a mandátovej komisie  

 

 

Zapisovateľka: Anna Pojezdalová  

Overovatelia:   Marek Bjalorit   

   Mgr. Dominik Dendis   
  

 

Návrhová komisia: Jozef Brňák, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Silvia Srogoňová,   

členovia 

Mandátová komisia: Martin Podstavek  

 

 

Člen mandátovej komisie p. Martin Podstavek, konštatoval, že OZ je  uznášania schopné, 

nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7.  

 

 



K bodu číslo 3. Schválenie programu rokovania 

 

Bol navrhnutý nasledovný program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

3. Záver rokovania 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program rokovania  

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,  

            Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek,              

           proti:  0 

           zdržal sa: 0 

 

Poslanci navrhli doplniť program a to  nasledovne:  

za bod č. 1 doplniť bod č. 2 – „Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie 

návrhovej a mandátovej komisie“  a   bod č. 3. „Schválenie programu rokovania“, nasledujúci 

bod prečíslovať podľa poradia.  Ďalej doplniť bod č. 5. „Rôzne“ a nasledovný bod prečíslovať 

podľa poradia 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne  za bod č. 1 doplniť bod č. 2 – „Určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a mandátovej komisie“  a   bod č. 3. 

„Schválenie programu rokovania“, nasledujúci bod prečíslovať podľa poradia. Ďalej doplniť 

bod č. 5. „Rôzne“ a nasledovný bod prečíslovať podľa poradia  

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,  

            Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek,              

           proti:  0 

           zdržal sa: 0 

 

           

Schválený program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a mandátovej  

    komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

5. Rôzne 

6. Záver rokovania 

 

 

 

 

 



K bodu číslo 4.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

 

-p. starosta informoval poslancom OZ o nasledovnom:  

Dňa 24. 5. 2021 sa skončil núdzový stav v súvislosti  s opatreniami na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID 19. Je potrebné vyhlásiť voľbu kontrolóra zákonom stanovenej lehote, tzn., 

že po ukončení núdzového stavu sa do 19 dní  musia vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra 

tak, aby sa voľba vykonala do 60 dní od ukončenia núdzového stavu. 

Predniesol kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

Oravská Lesná ako aj náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra.  

Poslanci OZ sa uzniesli na nasledovnom:  

Prihlášku s predpísanými náležitostiam a prílohami kandidáti doručia poštou alebo osobne 

najneskôr do 24. júna 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – 

neotvárať na adresu Obecného úradu v Oravskej Lesnej.  

Voľbu hlavného kontrolóra určili na 9. 7. 2021 o 16.30 hod.   

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná tvorí súčasť zápisnice  

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo  

ruší  

uznesenie č. 70/2020 zo dňa 7. 12. 2020 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,  

            Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek,              

           proti:  0 

           zdržal sa: 0 

 

 

 

Návrh na uznesenie  

 

Obecné zastupiteľstvo 

vyhlasuje 

1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 

    9. 7. 2021.2021. 

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo 

    osobne najneskôr do 24. júna 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

    „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57 Oravská  

    Lesná 291 

 3. rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40 

     ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hodín týždenne/. Hlavný 

     kontrolór je volený na funkčné obdobie 6 rokov. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,  

            Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek,              

           proti:  0 

           zdržal sa: 0 



K bodu číslo 5. Rôzne  

 

V tomto bode programu riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná p.  Miroslav Kvak informoval 

prítomných, že od septembra je zrušená dotácia vo výške 1,20 € za obedy. Z tohto dôvodu je 

potrebné zmeniť VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná. Predniesol prítomným poslancom OZ návrh 

na platby za stravu od 1. 9. 2021 pri zrušení dotácie a režijnom poplatku 0,5 €/ 1 obed.   

 

- ďalej p. starosta informoval o projekte, ktorý sa týka vodozádržných opatrení v obci Oravská 

   Lesná. Po diskusií bol podaný návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
a) predloženie ŽoNFP  na RO              

 Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie 
sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi 

 Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR: 
 

o  celkové oprávnené výdavky projektu:  558 128,12 EUR 
o  maximálne celkové spolufinancovanie:  27 906,41 EUR 
o  výška neoprávnených výdavkov:   0,00 EUR 

 

 Informáciu, že: Projekt sa bude realizovať v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-
SC211-2020-62, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 
27.04.2020. 
 

 
 

Hlasovanie: za:  pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,  

             Mgr. Dominik Dendis, Martin Podstavek,                        

                       proti:  0 

           zdržal sa: Ing. Augustín Viater  

 

 

 

K bodu číslo 6. Záver rokovania 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

Zasadanie OZ bolo ukončené dňa 24. 5. 2021 – o 18.30  hod. 

 

Zapísala: Pojezdalová Anna 

         

 

 

        

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

             starosta obce  

  



Overovatelia: 

 

Mgr. Dominik Dendis,  poslanec OZ    ...................................................... 

 

 

Marek Bjalorit,  poslanec OZ     ........................................................ 



U z n e s e n i e číslo 26/2021 zo dňa 24. 5. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 
 
 

U z n e s e n i e číslo 27/2021 zo dňa 24. 5. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

  

schvaľuje  

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne  za bod č. 1 doplniť bod č. 2 – „Určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a mandátovej komisie“  a   bod č. 3. 

„Schválenie programu rokovania“, nasledujúci bod prečíslovať podľa poradia. Ďalej doplniť 

bod č. 5. „Rôzne“ a nasledovný bod prečíslovať podľa poradia  

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 
 

U z n e s e n i e číslo 28/2021 zo dňa 24. 5. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

ruší  

uznesenie č. 70/2020 zo dňa 7. 12. 2020 
 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 
  



U z n e s e n i e číslo 29/2021 zo dňa 24. 5. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

vyhlasuje 

1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 

    9. 7. 2021.2021. 

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo 

    osobne najneskôr do 24. júna 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

    „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57 Oravská  

    Lesná 291 

 3. rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40 

     ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hodín týždenne/. Hlavný 

     kontrolór je volený na funkčné obdobie 6 rokov. 
 

 

 

 

 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

 
 

U z n e s e n i e číslo 30/2021 zo dňa 24. 5. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje  
a) predloženie ŽoNFP  na RO              

 Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie 
sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi 

 Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR: 
 

o  celkové oprávnené výdavky projektu:  558 128,12 EUR 
o  maximálne celkové spolufinancovanie:  27 906,41 EUR 
o  výška neoprávnených výdavkov:   0,00 EUR 

 

 Informáciu, že: Projekt sa bude realizovať v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-
SC211-2020-62, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 
27.04.2020. 
 

 
 
 
 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 



 
 

 


