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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 8. októbra 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 

        8. októbra   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, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák,   

                Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, 

       Emil Rabčan, Martin Srogoň, Martin Podstavek – ktorý prišiel do 

       rokovacej miestnosti o 17.30 hod.         

 

 

  Neprítomní: pp.  Anton Kojda, Marek  Bjalorit 

  Ďalší prítomní: Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce   

      Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ 

      Ing. Jaroslav Pajkoš, konateľ LVS, s.r.o.  

                                      Ing. Jaroslav Dulovec 

                                      Ing. Miroslav Kvak  

 

    

 

 

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“/ ako riadne 

zasadanie OZ.  

 

 

K bodu číslo 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Zapisovateľka: Anna Pojezdalová  

Overovatelia:   Martin Srogoň  

              Ing. Miroslav Kolenčík  
  

   

K bodu číslo  3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Mgr. Dominik Dendis, Emil Rabčan,  

členovia 

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

členovia   

 

Predseda mandátovej komisie p. Ing. Augustín Viater  konštatoval, že OZ je  uznášania 

schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov.  

 



 

 

 

K bodu číslo 4. Schválenie programu rokovania 

 

V pozvánke na zasadnutie OZ bol navrhnutý nasledovný program rokovania: 
 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

6. Prerokovanie návrhov zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je obec Oravská Lesná 

7. Prerokovanie investičných akcií obce a návrhu na úpravu rozpočtu obce 

8. Prerokovanie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

9. Interpelácie poslancov 

10. Rôzne 

11. Záver rokovania 

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Ing. Augustín Viater, 

   Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin 

   Srogoň,                  

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ  navrhol za bod č. 8 doplniť bod č. 9: „Delegovanie 

členov školskej rady na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025“ 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne  za bod č. 8 doplniť bod č. 9 – 

„Delegovanie členov školskej rady na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025“. Nasledovné body 

prečíslovať podľa poradia  

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Ing. Augustín Viater, 

   Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin 

   Srogoň,                  

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 



 

 

Schválený program rokovania:  

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

6. Prerokovanie návrhov zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je obec Oravská Lesná 

7. Prerokovanie investičných akcií obce a návrhu na úpravu rozpočtu obce 

8. Prerokovanie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

9. Delegovanie členov školskej rady na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Záver rokovania 

 

 

 

K bodu číslo 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

 

Správu predniesol kontrolór obce p. Mgr. Jaroslav Mateáš. Správa je písomná a tvorí súčasť 

zápisnice.  

V správe  uviedol, že preskúmal výzvu na zaplatenie poplatku za PDO u Štefana Romana, kde 

zistil, že nedoplatok je premlčaný.  

 

- p. starosta informoval prítomných, že mal stretnutie s p. MUDr. Kollárom a p. Škripkom, 

kde prijali dohodu, aby boli zľavy na lyžiarskom vleku pre občanov Oravskej Lesnej. Sú 

pripravení vystavovať celosezónne SKIPASSy pre dospelých za jednorazový vo výške – 89 

eur, pre deti – 10 €. 

- pp. Ing. Miroslav Kolenčík informoval prítomných, že jeden z majiteľov Kory zomrel. 

Poslanci opätovne žiadali starostu  preveriť zľavy pre občanov Oravskej Lesnej na lyžiarskom 

vleku.  

 

- pp. Jozef Rošťák sa pýtal p. kontrolóra, koľko poskytovateľov ubytovania podalo priznanie 

   k dani  za ubytovanie. Je treba prijať smernicu, na základe ktorej sa bude vyzývať 

   poskytovateľov ubytovania na zaplatenie poplatku za ubytovanie. Za nesplnenie si tejto 

povinnosti  určiť výšku sankcie. 

 

- ďalej poslanci žiadali účtovníčku obce, ktorá má v náplni práce správu dane za ubytovanie,  

   aby   v súčinnosti s  p. kontrolórom  obce skontrolovali poskytovateľov ubytovania a to:  

 

   a/ tých, ktorí sa neprihlásili ako platitelia dane za ubytovanie  

   b/ tých, ktorí nepodali v danej lehote daňové priznanie k dani za ubytovanie  

 

- pp. Ing. Miroslav Kolenčík navrhol, aby sa poverila osoba, ktorá oboznámi poskytovateľov 

  ubytovania s povinnosťami, ktoré im vyplývajú pri poskytovaní ubytovania a zároveň ich 

  vyzve aby podali daň z ubytovania. Taktiež podotkol, že žiaden ubytovaný nebude mať  

  problém zaplatiť poplatok za ubytovanie, ktorý podľa platného VZN č. 1/2020 obce Oravská  

  Lesná    činí 0,25 € na lôžko/deň.     



 

- p. starosta navrhol, aby sa poskytovateľom ubytovania zaslali výzvy. Ďalej uviedol, že daň 

za ubytovanie slúži na to, aby sme ju opäť použili na rozvoj turizmu. Obec Oravská Lesná to 

tak praktizuje. Ak sa však peniaze do systému nedostanú, ako sa to deje teraz, nedá sa z čoho 

ani investovať.    

 

- ďalej sa p. starosta vyjadril ku komunikácii so zástupcami SPF ohľadom ROEP. 

Momentálne tam už nie je riaditeľka,  s ktorou začal riešiť problematiku zamietavého prístupu 

SPF k návrhom navrhovateľov v rámci ROEP, tzn., že nastala  situácia, že nemá s kým 

rokovať.  Na zasadnutie ZMOBO plánujú pripraviť návrh uznesenia v podobe sťažnosti na 

SPF  

vo veci nerovnakého prístupu k rovnakej veci, teda návrhom navrhovateľov na vytvorenie 

ROEP. Taktiež na pozemkovom a lesnom odbore v Námestove nemá kto vydávať 

rozhodnutia  z dôvodu, že podľa prieskumu, ktorý sa robil v rámci Žilinského kraja chýbajú   

na pozemkovom a lesnom odbore v Námestove  4 pracovníci. Situácia sa ani po niekoľkých 

urgenciách nezačala zo strany MV SR  a MP SR riešiť  a zvažujeme podať sťažnosť aj v tejto 

veci.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia 

uznesení.  

 

 

K bodu číslo 6. Prerokovanie návrhov zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je obec 

Oravská Lesná 

 

 

V tomto bode programu sa prerokovali nasledovné návrhy zmlúv:  

 

- žiadosť Telovýchovnej jednoty Oravská Lesná o prevod časti pozemku p. č. 7920, k. ú. 

Oravská Lesná o výmere 1374 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná, vedený na LV 

905 a to v prospech TJ Oravská Lesná v podiele o veľkosti ½. 

 

- p. Ing. Jaroslav Dulovec, prezident TJ Oravská Lesná k danej veci uviedol:  túto žiadosť 

predniesol aj na výbore TJ. Uvedený pozemok sa kupoval od p. Kojdovej. Obec Oravská 

Lesná uvedený pozemok zaplatila a zároveň ponížila dotáciu pre Telovýchovnú jednotu 

Oravská Lesná. 

 

- p. starosta uviedol, že bude potrebné schváliť dôvod hodný osobitného zreteľa, pre ktorý 

tento podiel obec Oravská Lesná predáva   /resp. daruje/priamo TJ Oravská Lesná. Dôvod 

hodný osobitného zreteľa je podľa jeho názoru tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je 

predmetom kúpnej zmluvy bude využívaný výlučne  na športovo-spoločenské akcie pre 

mládež a obyvateľov obce, ktoré organizuje Telovýchovná jednota sama prípadne s obcou.   

Keďže je to lesný pozemok, bude potrebné požiadať lesný odbor OÚ NO o zmenu kultúry 

pozemku.    

O 17.30 hod. prišiel do rokovacej miestnosti p. poslanec Martin Podstavek. Počet prítomných 

poslancov sa zvýšil na 9 poslancov z celkového počtu 11 poslancov.  



 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

Zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná, v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer 

previesť kúpnou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Predmetom prevodu je podiel na pozemku KN-E parc. č. 7920 – lesný pozemok o výmere 

1374 m², ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná v podiele 1/1,  evidovaný na LV 905 

v k.ú. Oravská Lesná.     

Kúpnou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie podiel o veľkosti 1/2 na pozemku KN-E parc. 

č. 7920 – lesný pozemok o výmere 1374 m² v k. ú. Oravská Lesná, na kupujúceho 

Telovýchovnú jednotu Oravská Lesná, IČO: 14220083, so sídlom Oravská Lesná 364, 029 57 

Oravská Lesná.     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom kúpnej 

zmluvy bude využívaný výlučne  na športovo-spoločenské akcie pre mládež, ktoré organizuje 

Telovýchovná jednota.   

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef  Rošťák, Ing. Augustín Viater, Mgr. Dominik 

   Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík,   Martin Srogoň, Martin Podstavek                           

     proti:  0 

                zdržal sa: Jozef Brňák, Emil Rabčan  

 

 

 

- žiadosť Františka Zacka o priamy predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

konkrétne pozemku parc.č. 4872/1,  

k. ú. Oravská Lesná, druh pozemku XYCYV evidovaného na LV č. XYZ. František Zacko je 

vlastníkom pozemkov parc. č.  4869/2, 4869/1, ktoré sa nachádzajú  pred predmetným 

pozemkom parc. č. 4872/1 k. ú. Oravská Lesná, kde v budúcnosti plánuje výstavbu rodinného 

domu a má záujem o usporiadanie vzájomných vlastníckych vzťahov formou odkúpenia 

predmetného pozemku od Obce Oravská Lesná , aby prístup na pozemok viedol priamo 

z hlavnej cesty a bol zabezpečený ako verejný prístup pre obyvateľov obce ako aj iné osoby. 

 

-pp. Jozef Rošťák pripomenul, aby cesta spĺňala danú šírku a parametre, aké  sú stanovené. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

Zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  



Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná, v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer 

previesť kúpnou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Predmetom prevodu je pozemok KN-E parc. č. 4872/1 – ostatná plocha o výmere 204 m², 

ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná,  evidovaný na LV 2764 v k.ú. Oravská Lesná.     

Kúpnou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie pozemok KN-E parc. č. 4872/1 – ostatná 

plocha o výmere 204 m²v k.ú. Oravská Lesná, na Františka Zacka, trvale bytom Jána Smreka 

6160/18, 841 08 Bratislava,. .     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom kúpnej 

zmluvy sa nachádza pred predmetným pozemkom parc.č. 4869, ktorej vlastníkom je František 

Zacko, na ktorej plánuje výstavu rodinného domu a tiež logické napojenie verejného prístupu 

na pozemok priamo z hlavnej cesty.  V súčasnosti sa pozemok nachádza pred nehnuteľnosťou 

so súpisným číslom 654, k. ú. Oravská Lesná a bol v užívaní od roku 1945 Antonom 

Dendisom, ktorý zomrel.  Predmetný pozemok prešiel zo zákona do majetku obce počas 

vytvárania ROEP v roku 2019 ako neknihované teleso.  

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Martin  

   Podstavek                   

                           proti:  0 

                zdržal sa: Ing. Augustín Viater  

 

 

-  kúpna zmluva medzi predávajúcim: Obec Oravská Lesná a kupujúcou Annou Podstavkovou, 
ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN „C“ parcelné č.7708/1-zastavaná plocha a 
nádvoria o výmere 521 m2, zapísaného v LV č.905 k. ú.  Oravská Lesná 

- p. starosta k tomuto návrhu uviedol, že sa jedná o prerokovanie žiadosti po schválení 

a vyvesení zámeru previesť tento pozemok priamym predajom na žiadateľku na úradnej tabuli 

a internetovej stráne obce. Zároveň pripomenul, že v týchto prípadoch je potrebné dbať na 

hospodárnosť ako aj na skutočnosť, že dôvod hodný osobitného zreteľa musí riadne 

odôvodňovať nemožnosť využiť iné formy prevodu majetku obce.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, 

IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce a 

kupujúcou Annou Podstavkovou, rodená Brišová, narodená 02.09.1949, rodné číslo 

495902/075,  bytom Brišovka 790, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská 

republika, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN „C“ parcelné č.7708/1-

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 521 m2, zapísaného v LV č.905 k. ú.  Oravská 



Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Obci 

Oravská Lesná v 1/1-ine 

 

b/ Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom 

kúpnej zmluvy bol kupujúcej v roku 2008 uznesením č. 11/2008, bod B/3 zo dňa 29.02.2008 

schválený obecným zastupiteľstvom  Obce Oravská Lesná na odpredaj, avšak doteraz nedošlo 

k administratívnemu vyriešeniu tejto veci, t. j. nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy, ani 

k zaplateniu kúpnej ceny.   

c/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce 

Oravská Lesná vo výške 14,50 Eur/m2, kúpna cena predstavuje sumu  7.554,50,- Eur, slovom 

sedemtisícpäťstopäťdesiatštyri eur, päťdesiat centov, ktorá kúpna cena bude  vyplatená 

kupujúcou  predávajúcej Obci Oravská Lesná do 30-tich dní odo  dňa podpisu tejto zmluvy  

oboma účastníkmi, na  účet predávajúceho   č. IBAN SK07 5600 0000 0041 0316 0005 
 

d/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí Anna Podstavková  ako kupujúca. 

 
 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater                   

                           proti:  0 

                zdržal sa: Martin Podstavek  

 

 

- kúpna zmluva medzi predávajúcim: Mgr. Darina Srogončíková  a kupujúcim  Obec 

Oravská Lesná, ktorej predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ 

parcelné č.9700/443-zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvoreného geometrickým plánom 

č.176/2020 zo dňa 15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo. 

                  

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Mgr. Darina Srogončíková, rodená Vrábľová, narodená 

17.12.1986, rodné číslo 866217/7986,  bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 932, štátna príslušnosť 

Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je 

kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/443-zastavaná plocha o 

výmere 37 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 15.06.2020, vyhotoviteľa 

Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 431 281, úradne overeného 

dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely registra KN „C“ parcelné č.9700/318-

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 700 m2, zapísaného v LV č.2463 k. ú.  Oravská Lesná, 



obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Dariny Srogončíkovej v 

1/1-ine 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

 

 

- kúpna zmluva medzi predávajúcim: Ernestína Podstavková a kupujúcim  Obec Oravská 
Lesná,  ktorej predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné 
č.9700/442-trvalý trávny porast o výmere 141 m2 vytvoreného geometrickým plánom 
č.176/2020 zo dňa 15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 
Námestovo 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Ernestína Podstavková, rodená Majchráková, 

narodená 16.02.1965, rodné číslo 655216/6797, bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 409, štátna 

príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej 

predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/442-trvalý 

trávny porast o výmere 141 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 

431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č.10328-trvalý trávny porast o výmere 934 m2, zapísaného v LV č.3992 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Ernestíny 

Podstavkovej v 1/1-ine. 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 



  

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

- kúpna zmluva medzi predávajúcim: Jozef Pojezdala a Margita Pojezdalová  a kupujúcim  

Obec Oravská Lesná, ktorej predmetom je kúpa  pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 

10050/8-trvalý trávny porast o výmere 123 m2, zapísané vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 

1063 k. ú.  Oravská Lesná 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Jozef Pojezdala rodený Pojezdala, narodený 15.09.1972, 

rodné číslo: 720915/7670, bytom Jasenovská 828, 029 57 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika a  Margita Pojezdalová, rodená Habľáková, narodená 

05.09.1974 rodné číslo: 745905/7672, bytom Jasenovská 828, 029 67 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej 

predmetom je kúpa  pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 10050/8-trvalý trávny porast o 

výmere 123 m2, zapísané vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 1063 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Jozefa Pojezdalu v 1/2-

ici, pod B 2 na meno predávajúcej Margity Pojezdalovej v ½-ci. 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

 



- ďalej bola prejednaná žiadosť VGinvestičnej, s.r.o. so sídlom Oravská Lesná č. 1100, 029 57 

Oravská Lesná IČO :  46167196 o majetkové usporiadanie pozemku pod Materskou školou 

Oravská Lesná a to formou zámeny pozemkov a to nasledovne:  

Spoločnosť VGinvestičná s.r.o. zamení pozemky pod MŠ Oravská Lesná CKN 7909/5 

o výmere 2800 m2, CKN 7910/1 o výnere 977 m2, CKN 7909/4 o výmere 71 m2  a obec 

Oravská Lesná zamení spoločnosti VGinvestičná, s.r.o. pozemok „pod rukavičkárňou“ CKN 

7797/2 o výmere 2946 m2 a časť pozemku za telocvičňou za školou CKN 7765/6 o výmere 

902 m2.  

 

- pp. Jozef Brňák navrhol, aby sa mu ponúkol pozemok pri kasárňach za kaplnkou Božieho 

milosrdenstva  

Túto žiadosť poslanci odročili na ďalšie rokovanie OZ  

 

- ďalej bola prerokovaná žiadosť p. Justína Dulovca, ktorý žiada o odpredaj časti pozemku vo 

vlastníctve obce Oravská Lesná parcely – 7797/2 k. ú. Oravská Lesná, na ktorom je postavená 

trojgaráž, ktorú užíva  30 rokov. Predmetom predaja by bola časť pozemku vo výmere 120 

m2, na ktorom je trojgaráž postavená  

 

- pp. Jozef Rošťák navrhol, aby sa pozemok p. Justína Dulovca  riešil nájomnou zmluvou  

 

- aj poslanec Martin Podstavek navrhol aby sa p. Viatrovi  ponúkol pozemok pri kasárňach za 

kaplnkou   Božieho milosrdenstva  

 

- p. starosta odpovedal, že p. Ing. Albín Viater sa na stretnutí vyjadril, že môže o tomto 

návrhu  

   pouvažovať.  

 

- ďalej p. poslanec Jozef Brňák, uviedol, že pokiaľ by nedošlo k zámene pozemkov medzi 

 obcou Oravská Lesná a VG investičnou, bolo by potrebné, aby sme s p. Justínom Dulovcom 

 uzatvorili nájomnú zmluvu a to na parcelu 7797/2 , k. ú. Oravská Lesná na, na ktorej je  

 postavená  tzv.  trojgaráž, tak ako uvádza v žiadosti.  

 

- p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ školy sa k tejto zámene pozemkov / EKO triedy/ vyjadril 

  nasledovne:  

  čo sa týka stanoviska školy, predsedu rady školy, ostatných vedúcich zamestnancov sú  

  jednoznačne proti tejto výmene, teda tak, ako ju navrhol p. Ing. Albín Viater.    

 

- poslanci navrhli zvolať pracovné stretnutie, kde by bol prizvaný aj Ing. Albín Viater.   

 

 

Tieto žiadosti  poslanci odročili na ďalšie rokovanie OZ. 

 

 

- ďalej bola prerokovaná kúpna zmluva medzi Obcou Oravská Lesná ako kupujúcim a 27 

účastníkmi ako predávajúcimi, ktorej predmetom  je vysporiadanie cesty na Jasenovskej, 

ktorá vedie okolo Milana Brňáka, Zdenka Pokorného  a Milana Srogoňa ml.. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 



schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:  

                               1/Milan Murín, rod. Murín, narodený 21.07.1949, rodné číslo: ...., bytom 

Oravská Lesná č. 486, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 1“) 

 

2/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 2“) 

 

3/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

 

                               Pavol Zlatoš, rod. Zlatoš, narodený 11.02.1955, rodné číslo: ....., bytom 

Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

                               ďalej len ako „predávajúci 3“) 

 

4/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: ...., bytom Tovarniky 

č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 4“) 

 



5/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

Gregor Poleč, rod. Poleč, narodený 30.07.1962, rodné číslo: ...., bytom Oravská 

Lesná č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika                           

(ďalej len ako „predávajúci 5“) 

 

6/Manželia Zdeněk Pokorný, rod. Pokorný, narodený 20.11.1978, rodné číslo: 

...., bytom Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, Česká republika, štátna 

príslušnosť: Česká republika a Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 19.05.1978, 

rodné číslo: ...., Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, Česká republika, 

štátna príslušnosť: Česká republika  

(ďalej len ako „predávajúci 6“) 

 

7/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 

17.06.1986, rodné číslo: ....., bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. Borovčíková, 

narodená 03.03.1985, rodné číslo: ....., bytom 029 53 Breza č. 266, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, manželia Ing. Anton Škamor, 

rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 

57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom 

Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, manželia František Brisuda, rod. Brisuda, narodený 

25.08.1971, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Anna Brisudová, 

rod. Murínová, nar. 28.07.1973, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 1000, 029 

57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

(ďalej len ako „predávajúci 7“) 

 

8/Bc. Anna Kojdová, rod. Godišová, nar. 13.03.1975, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1014, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Dominik Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 

03.04.2002, rodné číslo: ....., bytom Jasenovská 884, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, Michal Vrábeľ, rod. 

Vrábeľ, narodený 05.06.1999, rodné číslo: ....., bytom Jasenovská 884, 029 57 

Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,   

(ďalej len ako „predávajúci 8“) 

 



9/Vendelín Murín, rod. Murín, nar. 29.10.1946, rodné číslo: ..., bytom Oravská 

Lesná č. 784, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 9“) 

 

10/Manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné 

číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 10“) 

 

11/Ernestína Podstavková, rod. Majchráková, nar. 16.02.1965, rodné číslo: ....., 

bytom Oravská Lesná č. 409, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 11“) 

 

12/Božena Ratková, rod. Ratková, nar. 19.02.1960, rodné číslo: ....., bytom 

Oravská Lesná č. 488, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 12“) 

 

13/Manželia František Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 27.01.1964, rodné číslo: 

...., bytom Oravská Lesná č. 506, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Vlasta Vrábľová, rod. Rakučáková, 

nar. 20.09.1965, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 506, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 13“) 

 

14/Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: ...., bytom 

Tovarniky č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 14“) 

 

15/Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 17.06.1986, rodné číslo: ....., 

bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. Borovčíková, narodená 03.03.1985, 

rodné číslo: ....., bytom 029 53 Breza č. 266, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 15“) 

 

16/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 16“) 

 

17/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 



(ďalej len ako „predávajúci 17“) 

 

18/Lucia Brňáková, rod. Brňáková, nar. 13.12.1993, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 18“) 

 

19/Mária Polečová, rod. Polečová, nar. 21.08.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 19“) 

 

20/Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 19.05.1978, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 20“) 

 

21/JUDr. Dominika Brňáková, rod. Brňáková, nar. 11.12.1992, rodné číslo: ....., 

bytom Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 21“) 

 

22/Terézia Kolenčíková, rod. Kojdová, nar. 29.02.1952, rodné číslo: ....., bytom 

Sládkovičova 667/10, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 22“) 

 

23/Dušan Murín, rod. Murín, nar. 16.02.1965, rodné číslo: ....., bytom Oravská 

Lesná č. 882, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 23“) 

 

24/Jozefína Srogončíková, rod. Godišová, nar. 15.09.1969, rodné číslo: ....., 

bytom Jasenovská č. 973, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 24“) 

 

25/Angela Floreková, rod. Kolenčíková, nar. 31.10.1976, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 26“) 

 

26/Manželia Jozef Florek, rod. Florek, narodený 22.06.1974, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Angela Floreková, rod. Kolenčíková, nar. 

31.10.1976, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 508, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 27“) 

 

27/Manželia Jozef Florek, rod. Florek, narodený 14.02.1996, rodné číslo: ...., 

bytom Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 



príslušnosť: Slovenská republika a Daniela Floreková, rod. Gruchalová, nar. 

24.08.1996, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 28“) 

 

a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená 

JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa   

 

1.1 Predávajúci 1 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/211, trvalý trávny porast o výmere 

v 74 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/497, trvalý trávny porast o výmere 46 m2 k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 1“), z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č.10289, orná pôda o výmere 869 m2, zapísaného v LV č.4014 a z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č.10290, orná pôda o výmere 555 m2, zapísaného v LV č.5280 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Milana 

Murína v 1/1-ine. (ďalej len ako ,,Vlastníctvo 1“). 

1.2 Predávajúci 2 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/276, trvalý trávny porast o výmere 20 m2, zapísaného 

v LV č.5582 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 9/10-ine, pod B 2 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/10-ine.   

 - pozemok registra „E“ KN parc. č. 10143, orná pôda o výmere 110 m2, zapísaného v LV 

č.4015 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 9/10-ine, pod B 2 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/10-ine (nehnuteľnosti uvedené 

v bode 1.2 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 2“). 

1.3 Predávajúci 3 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/278, trvalý trávny porast o výmere 45 m2, zapísaného 

v LV č.2661 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine, pod B 4 na meno 

predávajúceho Pavla Zlatoša v 209/210-ine  

 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.3 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 3“). 

1.4 Predávajúci 4 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/279, trvalý trávny porast o výmere 48 m2, zapísaného 

v LV č.2662 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Jozefa Godiša v 209/210-ine, pod B 3 na meno predávajúcich Ing. Antona 

Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.4 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 4“). 

1.5 Predávajúci 5 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/280, trvalý trávny porast o výmere 86 m2, zapísaného 

v LV č.2663k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 2 na meno 

predávajúceho Gregora Poleča v 209/210-inách, pod B 3 na meno predávajúcich Ing. Antona 



Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.5 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 5“). 

1.6 Predávajúci 6 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/508, trvalý trávny porast o výmere 6 

m2, k.ú a obec Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............., z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/424 trvalý trávny porast o výmere 63 m2, zapísaného v LV č.2201 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Zdenka 

Pokorného a Evy Pokornej, rod. Brňákovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/426, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/427, trvalý trávny porast o výmere 21 m2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/428, trvalý trávny porast o výmere 22 m2 

zapísaného v LV č.2201 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l 

na meno predávajúcich Zdenka Pokorného a Evy Pokornej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.6 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 6“). 

1.7 Predávajúci 7 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/446, trvalý trávny porast o výmere 48 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/447, trvalý trávny porast o výmere 61 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 7“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/446, trvalý trávny porast o výmere 56 m2 a z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/447, trvalý trávny porast o výmere 72 m2 zapísaného v LV č.5732 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Lukáša 

Brisudu v 96/100-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Viliama Jarkovského v 1/100-ine, pod 

B 3 na meno predávajúcej Jany Borovčíkovej v 1/100-ine, pod B 4 na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/100-ine a pod B 5 na meno predávajúcich 

Františka Brisudu a Anny Brisudovej v 1/100-ine. 

 

1.8 Predávajúci 8 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/491, trvalý trávny porast o výmere 188 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.8 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 8“), z pozemku parcely registra 

KN „E“ parcelné č.10326, orná pôda o výmere 4963 m2 zapísaného v LV č.5728 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Anny Kojdovej 

v 2/3-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Dominika Vrábľa v 1/6-ine a pod B 3 na meno 

predávajúceho Michala Vrábľa v 1/6-ine. 

 

1.9 Predávajúci 9 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/492, trvalý trávny porast o výmere 270 

m2, k.ú Oravská Lesná,  

 ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 



431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

.................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.9 tohto článku I. tejto Zmluvy 

ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 9“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10292, 

orná pôda o výmere 1927 m2 zapísaného v LV č.3885 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská 

Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Vendelína Murína v 1/1-ine. 

1.10 Predávajúci 10 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/493, trvalý trávny porast o výmere 

23 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/494, trvalý trávny porast o výmere 137 m2, 

k.ú obec Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.10 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 10“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10291, orná pôda o výmere 1894 m2 zapísaného v LV č.5507 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

1.11 Predávajúci 11 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/495, trvalý trávny porast o výmere 118 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.11 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 11“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10141, orná pôda o výmere 1557 m2 zapísaného v LV č.3992 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Ernestíny 

Podstavkovej, rodenej Majchrákovej v 1/1-ine. 

 

1.12 Predávajúci 12 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorený  pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/496, trvalý trávny porast o výmere 

71 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.12 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 12“), z pozemku 

parcely registra KN „E“ parcelné č. 10142, trvalý trávny porast o výmere 892 m2 

zapísaného v LV č.3999 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod 

B l na meno predávajúcej Boženy Ratkovej v 1/1-ine. 

 

1.13 Predávajúci 13 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/498, trvalý trávny porast o výmere 19 

m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10153/7, trvalý trávny porast o výmere 5 m2, pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 10153/8, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, pozemok registra „C“ 

KN parc. č. 10153/9, trvalý trávny porast o výmere 16 m2, registra „C“ KN parc. č. 10278/1, 

trvalý trávny porast o výmere 98 m2, k.ú Oravská Lesná  a pozemok registra „C“ KN parc. č. 

10279/5, trvalý trávny porast o výmere 55 m2, k.ú Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, 

s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným 

Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.13 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 13“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10144, orná pôda o výmere 

689 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10153/1, trvalý trávny porast o výmere 



o výmere 244 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10278, trvalý trávny porast 

o výmere o výmere 662 m2  a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10279/3, orná 

pôda o výmere 117 m2 zapísaného v LV č.3879 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, 

okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Františka Vrábľa a Vlasty Vrábľovej 

v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

 

1.14 Predávajúci 14 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/499, trvalý trávny porast o výmere 28 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.14 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 14“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10145, orná pôda o výmere 628 m2 zapísaného v LV č.2335 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho  Jozefa 

Godiša v 1/1-ine. 

 

1.15 Predávajúci 15 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/500, trvalý trávny porast o výmere 70 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.15 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 15“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/370, trvalý trávny porast o výmere 832 m2 zapísaného v LV 

č.4029 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno 

predávajúceho  Viliama Jarkovského v 1/2-ine a pod B 3 na meno predávajúcej  Jany 

Borovčíkovej v 1/2-ine . 

 

 

1.16 Predávajúci 16 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/501, trvalý trávny porast o výmere 

14 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/502, trvalý trávny porast o výmere 22 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.16 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 16“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/209, trvalý trávny porast o výmere 391 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 9700/210, trvalý trávny porast o výmere 1341 m2 zapísaného v LV č.2184 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Milana 

Srogoňa a Moniky Srogoňovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

 

 

1.17 Predávajúci 17 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/504, trvalý trávny porast o výmere 1 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.17 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 17“), z pozemku parcely 



registra KN „C“ parcelné č. 9700/448, trvalý trávny porast o výmere 902 m2 zapísaného v LV 

č.5631 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúceho  Lukáša Brisudu v 1/1-ine. 

 

 

1.18 Predávajúci 18 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/506, trvalý trávny porast o výmere 24 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10092/17, trvalý trávny porast o výmere 17 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.18 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 18“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/452, trvalý trávny porast o výmere 613 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 10092/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 zapísaného v LV č.188 

k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej 

Lucie Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.19 Predávajúci 19 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/507, trvalý trávny porast o výmere 

18 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.19 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 19“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/453, trvalý trávny porast o výmere 736 m2 zapísaného v LV 

č.5591 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcej  Márie Polečovej v 1/1-ine. 

 

1.20 Predávajúci 20 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/509, trvalý trávny porast o výmere 

12 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/510, zastavaná plocha o výmere 11 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.20 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 20), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/42, trvalý trávny porast o výmere 635 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 9700/43, ostatná plocha o výmere 600 m2 zapísaného v LV č.1748 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej Evy 

Pokornej v 1/1-ine. 

 

 

1.21 Predávajúci 21 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/511, trvalý trávny porast o výmere 

34 m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10151/3, trvalý trávny porast o výmere 41 m2 a  

pozemok registra „C“ KN parc. č. 10152/2, trvalý trávny porast o výmere 42 m2, k.ú Oravská 

Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 

431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

.................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.21 tohto článku I. tejto 



Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 21“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné 

č. 10283, ostatná plocha o výmere 1320 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10151, trvalý trávny porast o výmere 759 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10152, trvalý trávny porast o výmere 608 m2 zapísaného v LV č.4016 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  JUDr. Dominiky 

Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.22 Predávajúci 22 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/512, trvalý trávny porast o výmere 51 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.22 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 22“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10147, trvalý trávny porast o výmere 708 m2 zapísaného v LV 

č.3737 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcej  Terézie Kolenčíkovej v 1/1-ine. 

1.23 Predávajúci 23 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/513, trvalý trávny porast o výmere 47 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.23 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 23“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10148, trvalý trávny porast o výmere 769 m2 zapísaného v LV 

č.3945 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúceho  Dušana Murína v 1/1-ine. 

 

 

1.24 Predávajúci 24 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/514, trvalý trávny porast o výmere 40 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/515, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.24 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 24), z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10149, trvalý trávny porast o výmere 699 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10150, ostatná plocha o výmere 208 m2 zapísaného v LV č.5726 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Jozefíny 

Srogončíkovej v 1/1-ine. 

 

 

 

1.25 Predávajúci 25 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 10280/6, trvalý trávny porast o výmere 3 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.26 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 26“), z pozemku parcely 



registra KN „E“ parcelné č. 10280/2, ostatná plocha o výmere 161 m2 zapísaného v LV č.3905 

k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  

Angely Florekovej v 1/1-ine. 

 

1.26 Predávajúci 26 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10280/8, trvalý trávny porast o výmere 7 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10281/4, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.27 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 27), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 10280/2, trvalý trávny porast o výmere 928 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 10281/3, trvalý trávny porast o výmere 420 m2 zapísaného v LV č.1349 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Jozefa 

Floreka v 1/2-ine a na meno predávajúcej Angely Florekovej v 1/2-ine. 

 

1.27 Predávajúci 27 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10282/7, trvalý trávny porast o výmere 

14 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10282/8, trvalý trávny porast o výmere 8 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.28 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 28, z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 10282/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 a  z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 10282/5, trvalý trávny porast o výmere 90 m2 zapísaného v LV 

č.4028 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno 

predávajúcich Jozefa Floreka a Daniely Florekovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ine 

 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce 

Oravská Lesná vo výške 1,-Euro, slovom jedno euro, pre každého z predávajúcich,  ktorá 

kúpna cena bude  vyplatená všetkým predávajúcim,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom 

tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena  vo výške 1 Eur pre 

každého predávajúceho vyplatená 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

- ďalej bola prejednaná žiadosť Adama Nogu o prenájom priestorov za účelom zriadenia 

prevádzky a to obchodu s drogériou.  

 



- poslanci OZ sa vyjadrili, že mu môžu byť poskytnuté priestory v KD na 2. poschodí alebo 

nech osloví miestnu poštu, ktorá má priestory za obecným úradom. Týmto žiadali zároveň 

o jeho písomné stanovisko k uvedenej ponuke.  

 

 

- ďalej bola prejednaná zmluva o nájme nebytových priestorov medzi  Obcou Oravská 

Lesná, ako prenajímateľom a Bc. Evou Murínovou, bytom Oravská Lesná 159, ako 

nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné zdravotné 

stredisko, s.č. 308 za účelom poskytovania masážnych služieb na dobu neurčitú, s účinnosťou 

od 1. 11. 2021. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako 

prenajímateľom a Bc. Evou Murínovou, bytom Oravská Lesná 159, ako nájomcom, kde 

predmetom nájomnej zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné zdravotné stredisko, s.č. 308 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 7742/1 – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná. 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor o výmere 16,50 m2 na 2. 

poschodí budovy a 39,96 m2 spoločných priestorov za účelom poskytovania masážnych 

služieb na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. 11. 2021. 

 

b/ Zmluvné strany  sa dohodli na výške nájomného za 16,50 m2  podlahovej plochy vo výške 

10 €/m2 za rok + za nájom spoločných priestorov o veľkosti 39,96 m2 vo výške 5 €/m2 za rok, 

čo predstavuje 91,20 EUR ( deväťdesiat EUR 20 centov) štvrťročne pozadu, a to do 15.01., 

15.04., 15.07., a 15.10. v príslušnom roku. 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

- ďalej poslanci žiadali p. kontrolóra obce, aby zistil výšku poplatku za prenajaté nebytové 

priestory v okolitých obciach  

 

 

- ďalej bola prejednaná nájomná zmluva   medzi zmluvnými stranami a to Obcou Oravská 

Lesná, 029 57 Oravská Lesná, ako prenajímateľom a Renátou Lušiovou, bytom Dolný 

Kubín, Nemocničná 1948/47-31, IČO: 32275790, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej 

zmluvy je zmrzlinový stánok a priestor na predaj zmrzliny 

 



 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

nájomnú zmluvu stanovenú dohodu  medzi zmluvnými stranami a to Obcou Oravská Lesná, 
029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. 

starostom  obce, ako prenajímateľom a Renátou Lušiovou, bytom Dolný Kubín, Nemocničná 

1948/47-31, IČO: 32275790, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je zmrzlinový 

stánok a priestor na predaj zmrzliny a to v časti pozemku E-KN 17145/7 o výmere 30 m2, k. 

ú. Oravská Lesná   v stanovenej výške 1000,00 € /slovom  jedentisíc/ za rok s účinnosťou od 

1. 1. 2022 na dobu neurčitú.  

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: Martin Podstavek  

 

 

- ďalej p. starosta prečítal odpoveď  na list zo Slovenského pozemkového fondu, v ktorom 

obec Oravská Lesná žiadala o prenájom pozemkov na iný ako poľnohospodársky účel 

konkrétne sa jedná o pozemok, ktorý má slúžiť na vybudovanie multifunkčného ihriska 

a oddychovej zóny. Žiadosť zatiaľ len zaevidovali a uviedli, že ju posúdia v súlade s platnými 

právnymi predpismi a následne nám oznámia, či je uzatvorenie nájomnej zmluvy možné a za 

akých podmienok.  

 

ďalej p. starosta prečítal odpoveď na list  od Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku, 

odštepný závod Námestovo, ktoré sa vyjadrili, že nesúhlasia s prevodom úseku komunikácie 

v miestnej časti Fľajšová do majetku obce Oravská Lesná , nakoľko sa jedná o lesnú cestu na 

parcele KN-C 16940/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 709, vo 

vlastníctve Lesov SR. Ďalej uviedli, že táto lesná cesta je jediná prístupová cesta 

sprístupňujúca lesné porasty vo vlastníctve SR.  

 

 

 

K bodu číslo 7. Prerokovanie investičných akcií obce a návrhu na úpravu rozpočtu obce 

 

V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť Jany Karlíkovej o preplatenie nákladov na 

výmenu okien /2 ks/ v bytovom dome č. 1094 /byt č. 9/, nakoľko drevené okná boli vo veľmi  

zlom stave /zhnité/ a vymenila ich za plastové.  

 

- pp. Ing. Miroslav Kolenčík uviedol, že si sami nemôžu robiť úpravy v obecných bytoch, 

v krajnom prípade by mohli byť aj pokutovaný.  

V prípade výmeny okien treba dať žiadosť. Následne stavebná komisia urobí obhliadku a do 

10 dní dostane žiadateľ odpoveď  

 

- pp. Jozef Brňák navrhol dať písomnú informáciu, že nájomcovia nesmú robiť úpravy 

v nájomných bytoch so súp. č. 1094 a 1137.  

 



Žiadosť p. Karlíkovej sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.  

 

- pp. Martin Podstavek sa pýtal, či je na bytové domy so súp. č. 1094 a 1137 vytvorený fond 

opráv.  

P. starosta odpovedal, že fond opráv je vytvorený, avšak začal sa tvoriť až od roku 2015.  

Ďalej p. starosta uviedol, že nám zo ŠFRB vedia poskytnúť bezúročný úver na opravu týchto 

bytových domov alebo to budeme opravovať z vlastných zdrojov.  

 

- ďalej bola prednesená žiadosť Františka Nogu o opravu poškodenej cesty smerom Lehotská 

– Demänová 

 

- p. starosta oboznámil prítomných o možnosti získať finančné prostriedky na realizáciu 

projektu – „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej oblasti v Obci Oravská 

Lesná“,  obsahom žiadosti by boli práce, ktorými by sa ukončila rekonštrukcia átria 

v kultúrnom dome, šatne pri javisku, WC, osvetlenie javiska, ozvučenie kultúrneho domu, 

oprava mozaiky v KD, dokúpenie krojov. Átrium by sa dokončilo tak, aby sa vytvorila 

oddychová zóna a miesto pre vystúpenie napr. detského divadla. Celkovo by sa na tento účel 

dalo získať dotáciu vo výške max.  200 000 eur  so spolufinancovaním obce do výšky 10000 

eur.  

 

- pp. Jozef Rošťák uviedol, že sa opravujú budovy, ktoré sa 40 rokov neopravovali.  

 

pp. Ing. Miroslav Kolenčík žiadal starostu,  aby prizýval poslancov, keď sa rieši nejaký väčší 

projekt. 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej oblasti v Obci Oravská Lesná“ vo výške 

do 10.000,- EUR a  financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

 

Hlasovanie: za:  pp.   Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis,  Emil Rabčan,  

                                    Ing. Augustín  Viater, Martin Podstavek                   

                           proti:   Ing. Miroslav Kolenčík 

                zdržal sa: Martin Srogoň, Silvia Srogoňová   

 

 

 

- p. starosta informoval prítomných, že na budovanie chodníka na Jasenovskú bude potrebné 

schváliť úver. Na ďalšie zasadnutie OZ pripraví cenovú ponuku  

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

žiada  



starostu obce, aby pripravil podklady k výstavbe časti chodníka na Jasenovskú do ďalšej 

schôdze ako aj návrh financovania chodníka so začatím stavebných prác – jar 2022 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

Ďalej p. starosta predstavil druhý projekt, na ktorý je možné získať finančné prostriedky. 

Konkrétne by sa jednalo o komplexnú obnovu budovy klubového domu (kultúrny dom). Zo 

strany obce bola spracovaná komplexná projektová dokumentácia a to na základe posúdenia 

tejto budovy audítorom, ktorý vypracoval presné zadanie pre spracovanie projektovej 

dokumentácie zo strany projektanta. Podrobnejšie objasnil všetky práce, ktoré by boli 

predmetom prác. Išlo by o obnovu všetkých striech vrátane výmeny poškodených krovových 

častí, izolácie striech, zhotovenia novej krytiny okapov a odkopania, zateplenia a odvodnenia 

celého obvodu budovy, výmeny všetkých okenných a dverových výplní, kompletnej obnovy 

vnútorného a vonkajšieho osvetlenia budovy s výnimkou častí s inštalovanou technológiou 

LED, kompletného zateplenia budovy , vnútornej vzduchotechniky, výmeny káblového 

vedenia a častí rozvádzača, regulácie kúrenia s výmenou rozvodov kúrenia a nového 

vykurovacieho telesa (pece) spolu s ďalšími stavebnými prácami spojenými so spomínanými 

úpravami budovy. Na tento projekt by sme mali teraz možnosť získať nenávratné finančné 

prostriedky z EÚ a vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Podmienky  

na poskytnutie finančných prostriedkov po konzultácii s poskytovateľom spĺňame. Celkové 

predpokladané výdavky by predstavovali sumu približne 1.500.000,- EUR s DPH. Upozornil 

na to, že je to jedna s posledných možností pre obce získať financie na opravu schátraných 

budov s obrovským modernizačným dlhom.  

 

Poslanci OZ k uvedenému projektu diskutovali nasledovne : 

 

 

- p. poslanec Ing. Miroslav Kolenčík nesúhlasil, aby sme išli do tohto projektu, nakoľko 

podľa jeho slov nemáme na to peniaze. Ďalej  zdôrazňoval že nie je dobré brať úvery na 

budovanie chodníkov, príjazdových ciest. A z obecných peňazí v terajšej dobe financovať 

spolupodiel a práce naviac na týchto stavbách. 

 

- p. Jozef Brňák taktiež mal otázku, či máme na to peniaze. Ďalej sa pýtal, čí výzva prebehne 

  toho roku a čo so spolufinancovaním.  

-p. starosta odpovedal nasledovne: výzva prebehne toho roku, no  finančné prostriedky na  

 spolufinancovanie bude treba až na budúci rok.  Ak by sme aj dnes išli do tohto projektu  

 a schválili podanie žiadosti, realizácia projektu je až cca za 2 roky. To nie sú peniaze, ktoré 

 musíme dať hneď, čo sa týka spolufinancovania.  

 

- p. Ing. Augustín Viater  nesúhlasil s týmto projektom. ďalej sa pýtal, či sa tieto dva projekty 

   na KD neprelínajú.  

- p. starosta odpovedal, že sa neopakuje ani jedná položka.  

 

- ďalej p. starosta informoval prítomných o nasledovnom:   



 

Veľká šanca pre obec opraviť tieto staré budovy z eurofondov.  

Strecha kultúrneho domu je v dezolátnom stave, zateká ako aj okná sú v dezolátnom stave. 

Strechy by sa zosúladili výškovo aj dizajnovo. Je možná oprava celého kultúrneho domu.  

Ak nezískame dotáciu z eurofondov, nemáme šancu tie budovy opraviť z vlastných zdrojov. 

Ani škôlku,  zdravotné stredisko, školu by sme inak neopravili, keby sme peniaze nečerpali 

z eurofondov.  

Ďalej p. starosta uviedol, že projektová dokumentácia na KD je dielo, ktoré tu ostáva. Nie sú 

to vyhodené peniaze. Bez projektovej dokumentácie, nie je možné žiadať finančné 

prostriedky z eurofondov. Kultúrny dom je schátrany a je potrebné aby sa opravil. Jeho 

povinnosťou je hľadať finančné prostriedky n opravu KD a on to aj tak robí. 

  

 

- p. starosta ďalej ku chodníku Jasenovská uviedol, že bol podaný projekt na chodník 

  Jasenovská, ktorý však nevyšiel, nakoľko financie boli pridelené len VÚC.  

 

Je aj za to, aby sa robil chodník na Jasenovskú, aj na to sa snaží získať peniaze, ale štát ich 

momentálne nedáva. On podáva možnosti čerpania z eurofondov, aké sú momentálne možné. 

Ale ak sa poslanci rozhodnú, že sa KD nejde opravovať, tak do tejto výzvy nejdeme.  

 

- p. poslanec Martin Podstavek sa pýtal na požiarnu ochranu v kultúrnom dome.  

- p. starosta odpovedal, že požiarna ochrana je automatický súčasťou projektu.  

 

- p. Jozef Rošťák povedal, že keď sa dajú využiť peniaze z eurofondov, tak ich treba využiť. 

Bol podaný projekt aj na chodník Jasenovská, avšak projekt nevyšiel.  

Doťahujú sa budovy, ktoré sa 40 rokov neriešili. Nevieme dokedy budú tieto projekty. 

Najväčší problém je, že keď sa to rekonštruuje, vznikajú práce naviac, ktoré sú 

nepredvídateľné.  

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Podanie žiadosti na získanie prostriedkov NFP prostredníctvom OP KŽP a to konkrétne na 

opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy klubového domu, centra voľného času 

súpisné číslo 292 a to so spoluúčasťou obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu.  

 

Hlasovanie: za:  pp.  Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Emil Rabčan,                  

                        proti:  Ing. Miroslav Kolenčík, Martin Srogoň, Ing. Augustín   

               Viater, Mgr. Dominik Dendis 

       zdržal sa: Martin Podstavek, Silvia Srogoňová  

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  



zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14, ods. 2, písm. 

a/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov 

a výdavkov 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Emil Rabčan,                  

                        proti:  Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek  

       zdržal sa: Silvia Srogoňová, Ing. Miroslav Kolenčík, Martin    

   Srogoň, Mgr. Dominik Dendis  

 

 

Uznesenie nebolo prijaté  

 

- pp. Mgr. Dominik Dendis sa pýtal podrobnejšie  na právne služby – výdavky. P. starosta 

odpovedal, že pošlú správu o právnych službách – výdavkoch  

- pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal na mzdy pre opatrovateľky. P. starosta odpovedal, že sa 

čaká na refundáciu výdavkov zo strany MPSVR SR. 

 

- pp. Martin Podstavek žiadal vyčísliť, koľko nás stoja jednotlivé úseky – MKK, obecný úrad, 

atď. 

- ďalej sa poslanci informovali, ako sa vyriešil most na Jasenovskej  

-p. starosta odpovedal, že sa objednala rúra + štrky  

 

 

 

Po diskusií poslanci opätovne hlasovali o zmene rozpočtu.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14, ods. 2, písm. 

a/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov 

a výdavkov 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Emil Rabčan, Silvia Srogoňová,  Martin 

       Srogoň, Mgr. Dominik Dendis                  

                 proti:  0  

 zdržal sa: Ing. Miroslav Kolenčík, Martin Podstavek, Ing. Augustín Viater    

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2021 vykonanú 

rozpočtovým opatrením starostu č. 3 a zmenu rozpočtu č. 7 na rok 2021 vykonanú 

rozpočtovým opatrením starostu č. 4 podľa § 14 ods. 2 písm. a/, b/,c/ zákona č. 583/2004 Z.z., 

konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov.   

      

 

 

K bodu číslo 8. Prerokovanie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský 

rok 2020/2021 



 

 

- správu predniesol p. riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná Mgr. Miroslav Kvak. Správa je nahratá 

na DVD, ktoré tvorí súčasť zápisnice a taktiež je zverejnená na webovej stránke Základnej 

školy s Materskou školou Oravská Lesná  

Informoval prítomných o nasledovnom:  

Základnú školu navštevuje – 419 žiakov 

Žiaci sa vyučovali v 19 triedach . Priemerný počet žiakov na triedu bol 22,05 

Materskú školu navštevuje – 148 žiakov, z toho 69 predškolákov 

Školský klub detí má – 68 žiakov  

Pokarhanie od triedneho učiteľa : 5 Pokarhanie od riaditeľa školy : 7 Znížená známka zo 

správania na druhý stupeň v I.a II. polroku: 6. 

1 žiak opakoval ročník  

Za reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach , vynikajúce výsledkyv okresných 

a krajských kolách , výborné výchovno- vyučovacie výsledky boli udelené pochvaly: 

Pochvala od triedneho učiteľa : 76  Knižná odmena : 4     Pochvala od riaditeľa školy: 4 

 Z dôvodu ochorenie COVID -19 bola mimoškolská činnosť rozhodnutím ministra školstva 

zakázaná. Taktiež sa z dôvodu ochorenia COVID 19 neuskutočnilo testovanie žiakov 9. 

ročníka. Súťaže prebiehali online.  

1. ročník sa hodnotil slovne.  

V škole majú 100 % kvalifikovanosť pedagógov.  

P. riaditeľ pochválil pedagógov aj rodičov, že sa to všetko zvládlo aj napriek distančnému 

vzdelávaniu počas pandémie.  

Ďalej predstavil projekty, ktoré na škole prebiehali alebo ešte prebiehajú.  

 

V škole boli za pomoci a financovania obce v tomto školskom roku vykonané nasledovné 

opravy a údržba: - oprava zariadenia a strojov v kuchyni , zakúpenie spotrebičov - oprava a 

údržba okien budovy ZŠ- 07-08 /2021 38 - oprava a údržba práčovne a šatne pre upratovačky 

07-08/2021 - zvyšovanie počtu informačno- komunikačných technológií (počítače, 

interaktívne dataprojektory a tabule), výmena zastaralých počítačov a zariadení - oprava a 

údržba fasády budovy ZŠ, garáž - oprava a údržba okolia školy, oplotenia, parkoviska - 

postupná výmena školského nábytku a zariadenia, doplnenie zariadenia jedálne - 

zabezpečovanie výchovnovzdelávacieho procesu plynulou prevádzkou školy - 

zabezpečovanie hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 V spolupráci so 

zriaďovateľom školy chceme realizovať nasledovné opravy a údržby: - vonkajšia izolácia 

suterénu, odvodnenie budov - výmena vstupného zádveria do budovy školy II. etapa - 

postupné zaobstaranie pomôcok na vyučovanie aj pre žiakov so ŠVVP, zlepšovanie 

informačno komunikačného vybavenia školy, doplnenie kamerového systému v MŠ a okolo 

budovy, - starostlivosť o budovy a areál školy - plynulé zabezpečenie výchovnovzdelávacieho 

procesu 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 



Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu číslo 9. Delegovanie členov školskej rady na roky 2021 - 2025 

 

 

V tomto bode programu boli navrhnutí zástupcovia obce do rady školy na funkčné obdobie 

2021 – 2025 a to:  

 

Ing. Augustín Viater  

Ing. Miroslav Kolenčík  

Anton Kojda  

Silvia Srogoňová  

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zástupcov obce do rady školy a to:  

Ing. Augustín Viater  

Ing. Miroslav Kolenčík  

Anton Kojda  

Silvia Srogoňová  

na funkčné obdobie 2021 – 2025 s účinnosťou od 25. 10. 2021 
  

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň, Ing. Augustín 

   Viater, Martin Podstavek                    

                           proti:  0 

                zdržal sa: 0 

 

 

K bodu číslo 10. Interpelácie  

 

- pp. Jozef Brňák mal pripomienku, že sa zapĺňa cintorín, treba pouvažovať o rozšírení 

cintorínu  

- p. starosta odpovedal nasledovne:  

Sú viaceré alternatívy. Osloviť rodinu Murínovú, ktorá má vedľa cintorína pozemky, alebo 

v časti pod Domom smútku zhotoviť oporný múr s urnovým hájom a kaskádovo to rozdeliť. 

Ďalej p. Rabčan zo Zákamenného má záujem predať pozemok nad cintorínom. Bude 

potrebné, aby sa s ním uskutočnilo stretnutie.  

 

-pp. Martin Podstavek sa pýtal, čo so starými hrobmi. P. starosta odpovedal, že sú tu 

potomkovia, s ktorými sa uzatvorí zmluva o hrobovom mieste na 20 rokov so zaplatením 

stanoveného poplatku.  



Ďalej informoval prítomných, že sa ukončilo zmapovanie cintorína. Mapa by mala byť hotová 

do 1. 11. 2021a umiestni sa do vitríny pri vstupe na cintorín. Mapa s podrobnými 

informáciami bude dostupná  na webovej stránke obce Oravská Lesná. Touto mapou je 

cintorín rozdelený na jednotlivé sektory, v ktorých si môžu pozostalí skontrolovať alebo nájsť 

hroby svojich zosnulých.  

 

- pp. Martin Srogoň navrhoval zriadiť na cintorín sviečkomat.     

 

- pp. Emil Rabčan mal návrh aby sa smetné nádoby vysypávali podľa potreby.  

P. starosta informoval prítomných o VO ohľadom vývozu PDO. Na obec neprišla žiadna 

ponuka, preto bola znovu vyhlásená výzva.   

 

- pp. Martin Podstavek sa pýtal na zimnú údržbu a tiež žiadal osadiť na parkovisko pred 

obecným úradom značky: „Zákaz státia počas zimnej údržby“. 

 P. starosta odpovedal, že zimná údržba sa pripravuje. 

 

- pp. Emil Rabčan žiadal prekontrolovať dedinský rozhlas.  

 

- pp. Martin Podstavek sa pýtal na parkovisko – hranica Orava – Kysuce.  

- p. starosta odpovedal, že sa to rieši na úrovni poslancov ŽSK. Zasielali sme aj fotografie 

s neporiadkom, ktorý sa tam premanentne vytvára. 

 

- pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal, kedy sa začne s výstavbou cesty v lokalite JAS2.   

-p. starosta odpovedal, že nie je stanovisko SSC /Slovenská správa ciest/, nie je vydané 

stavebné povolenie. Stavebné povolenie bude vydávať stavebný úrad Lokca. Kým nevieme 

doložiť dodávateľovi stavebné povolenie, nechce stavbu prevziať. 

 

- pp. Jozef Rošťák sa pýtal, aká je situácia s brehom nad Jaroslavom Hablákom na Pribišskej. 

- p. starosta odpovedal, že sa stále čaká na projektanta. Má sa tam robiť aj hydrogeologický 

prieskum.  

 

- ďalej poslanci upozornili, že na moste smerom ku CRT praská asfalt. Navrhli uskutočniť 

obhliadku.  

 

 

Kbodu číslo 11. Rôzne  

 

 

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Renáty Liptákovej o úpravu vyčíslenia dane 

z nehnuteľnosti, v ktorej uvádza, že stavba /nehnuteľnosť so súp. č. 222/ je definovaná na LV 

ako rodinný dom, ale v rozhodnutí sa uvádza ako rekreačná chata a že daná nehnuteľnosť nie 

je obývaná.  

 

Poslanci OZ v diskusií uviedli a citovali Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Lesná 

číslo 2/2020 o dani z nehnuteľností, v časti III. Daň zo stavieb, § 6 Sadzba dane, odsek 4 

v ktorom sa uvádza, že:  

 

 Nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na LV ako rodinný dom, ale nevyužíva sa na trvalé 

bývanie /na uvedenej nehnuteľnosti nie je žiadna osoba prihlásená na trvalý pobyt/ bude na 

účely posudzovania sadzby dane ako chata alebo stavba na individuálnu rekreáciu.  



 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

žiadosť o úpravu vyčíslenia dane z nehnuteľnosti, číslo rozhodnutia: 2100164151 

 

Hlasovanie: za:  0                  

                  proti:  pp. Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, 

        Martin  Srogoň, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek   

   zdržal sa: Silvia Srogoňová, Mgr. Dominik Dendis  

 

Uznesenie nebolo prijaté  

 

Ďalej boli prejednané cintorínske poplatky. Tieto bude potrebné aktualizovať vo VZN 

o cintoríne s platnosťou od 1. 1. 2022 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

cintorínske poplatky s účinnosťou od 1. 1. 2022. /Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť 

zápisnice/ 

 

 

Hlasovanie: za:  pp.  Silvia Srogoňová, Jozef Brňák, Jozef  Rošťák, Mgr. Dominik Dendis, 

              Ing. Miroslav Kolenčík,  Emil Rabčan, Martin Srogoň,  Martin  

              Podstavek                     

                           proti:  0 

                zdržal sa: Ing. Augustín Viater 

 

 

 

K bodu číslo 12. Záver rokovania  

 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

Zasadanie OZ bolo ukončené dňa 8. 10. 2021 – o 22.30  hod. 

 

Zapísala: Pojezdalová Anna 

         

 

 

 

 

        

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

             starosta obce  

  

 



 

Overovatelia: 

 

Ing. Miroslav Kolenčík,  poslanec OZ         ...................................................... 

 

Martin Srogoň,  poslanec OZ           ........................................................ 
  



Starosta využil sistačné právo a nepodpísal uznesenie číslo 60/2021 

 

 

U z n e s e n i e číslo 60/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, 

IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce a 

kupujúcou Annou Podstavkovou, rodená Brišová, narodená 02.09.1949, rodné číslo 

495902/075,  bytom Brišovka 790, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská 

republika, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN „C“ parcelné č.7708/1-

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 521 m2, zapísaného v LV č.905 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Obci 

Oravská Lesná v 1/1-ine 

 

b/ Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom 

kúpnej zmluvy bol kupujúcej v roku 2008 uznesením č. 11/2008, bod B/3 zo dňa 29.02.2008 

schválený obecným zastupiteľstvom  Obce Oravská Lesná na odpredaj, avšak doteraz nedošlo 

k administratívnemu vyriešeniu tejto veci, t. j. nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy, ani 

k zaplateniu kúpnej ceny.   

c/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce 

Oravská Lesná vo výške 14,50 Eur/m2, kúpna cena predstavuje sumu  7.554,50,- Eur, slovom 

sedemtisícpäťstopäťdesiatštyri eur, päťdesiat centov, ktorá kúpna cena bude  vyplatená 

kupujúcou  predávajúcej Obci Oravská Lesná do 30-tich dní odo  dňa podpisu tejto zmluvy  

oboma účastníkmi, na  účet predávajúceho   č. IBAN SK07 5600 0000 0041 0316 0005 
 

d/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí Anna Podstavková  ako kupujúca. 

 
 
  

          

 

U z n e s e n i e číslo 56 /2021 zo dňa 8. 10.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i e číslo 57 /2021 zo dňa 8. 10.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zmenu a  doplnenie programu rokovania, konkrétne  za bod č. 8 doplniť bod č. 9 – 

„Delegovanie členov školskej rady na roky 2021 - 2025“. Nasledovné body prečíslovať podľa 

poradia  

 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 58 /2021 zo dňa 8. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

Zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná, v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer 

previesť kúpnou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Predmetom kúpy je pozemok KN-E parc. č. 7920 – lesný pozemok o výmere 1374 m², ktorý 

je vo vlastníctve obce Oravská Lesná,  evidovaný na LV 905 v k.ú. Oravská Lesná.     

Kúpnou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie pozemok KN-E parc. č. 7920 – lesný 

pozemok o výmere 1374 m² v k.ú. Oravská Lesná, v podiele ½ na Telovýchovnú jednotu 

Oravská Lesná, IČO: 14220083, so sídlom Oravská Lesná 364, 029 57 Oravská Lesná.     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom kúpnej 

zmluvy bude využívaný výlučne  na športovo-spoločenské akcie pre mládež, ktoré organizuje 

Telovýchovná jednota.   

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 
 
 



 

 

U z n e s e n i e číslo 59 /2021 zo dňa 8. 10.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

Zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná, v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer 

previesť kúpnou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Predmetom kúpy je pozemok KN-E parc. č. 4872/1 – ostatná plocha o výmere 204 m², ktorý 

je vo vlastníctve obce Oravská Lesná,  evidovaný na LV 2764 v k.ú. Oravská Lesná.     

Kúpnou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie pozemok KN-E parc. č. 4872/1 – ostatná 

plocha o výmere 204 m²v k.ú. Oravská Lesná, na Františka Zacka, bytom Bratislava, Jána 

Smreka 6160/18. .     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že  pozemok, ktorý je predmetom kúpnej 

zmluvy sa nachádza pred predmetným pozemkom parc.č. 4869, ktorej vlastníkom je František 

Zacko, na ktorej plánuje výstavu rodinného domu a aby prístup na pozemok viedol priamo 

z hlavnej cesty.  V súčasnosti sa pozemok nachádza pred nehnuteľnosťou so súpisným číslom 

654, k. ú. Oravská Lesná a bol v užívaní od roku 1945 Antonom Dendisom, ktorý zomrel.  

Predmetný pozemok prešiel pod majetok obce počas ROEP v roku 2019 ako neknihované 

teleso.  

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

   
 
 

 

U z n e s e n i e číslo 61/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Mgr. Darina Srogončíková, rodená Vrábľová, narodená 

17.12.1986, rodné číslo 866217/7986,  bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 932, štátna príslušnosť 

Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je 

kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/443-zastavaná plocha o 



výmere 37 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 15.06.2020, vyhotoviteľa 

Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 431 281, úradne overeného 

dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely registra KN „C“ parcelné č.9700/318-

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 700 m2, zapísaného v LV č.2463 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Dariny Srogončíkovej v 

1/1-ine 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 
 
 
 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 
 

U z n e s e n i e číslo  62/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Ernestína Podstavková, rodená Majchráková, 

narodená 16.02.1965, rodné číslo 655216/6797, bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 409, štátna 

príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej 

predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/442-trvalý 

trávny porast o výmere 141 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 

431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č.10328-trvalý trávny porast o výmere 934 m2, zapísaného v LV č.3992 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Ernestíny 

Podstavkovej v 1/1-ine. 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

 



 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo  63/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Jozef Pojezdala rodený Pojezdala, narodený 15.09.1972, 

rodné číslo: 720915/7670, bytom Jasenovská 828, 029 57 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika a  Margita Pojezdalová, rodená Habľáková, narodená 

05.09.1974 rodné číslo: 745905/7672, bytom Jasenovská 828, 029 67 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej 

predmetom je kúpa  pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 10050/8-trvalý trávny porast o 

výmere 123 m2, zapísané vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 1063 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Jozefa Pojezdalu v 1/2-

ici, pod B 2 na meno predávajúcej Margity Pojezdalovej v ½-ci. 

 

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  vo 

výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude  vyplatená kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

 

   

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 64/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:  

                               1/Milan Murín, rod. Murín, narodený 21.07.1949, rodné číslo: ...., bytom 

Oravská Lesná č. 486, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 1“) 

 

2/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 



09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 2“) 

 

3/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

 

                               Pavol Zlatoš, rod. Zlatoš, narodený 11.02.1955, rodné číslo: ....., bytom 

Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

                               ďalej len ako „predávajúci 3“) 

 

4/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: ...., bytom Tovarniky 

č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 4“) 

 

5/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

Gregor Poleč, rod. Poleč, narodený 30.07.1962, rodné číslo: ...., bytom Oravská 

Lesná č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 



príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika                           

(ďalej len ako „predávajúci 5“) 

 

6/Manželia Zdeněk Pokorný, rod. Pokorný, narodený 20.11.1978, rodné číslo: 

...., bytom Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, Česká republika, štátna 

príslušnosť: Česká republika a Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 19.05.1978, 

rodné číslo: ...., Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, Česká republika, 

štátna príslušnosť: Česká republika  

(ďalej len ako „predávajúci 6“) 

 

7/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 

17.06.1986, rodné číslo: ....., bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. Borovčíková, 

narodená 03.03.1985, rodné číslo: ....., bytom 029 53 Breza č. 266, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, manželia Ing. Anton Škamor, 

rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 

57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, nar. 11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom 

Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, manželia František Brisuda, rod. Brisuda, narodený 

25.08.1971, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Anna Brisudová, 

rod. Murínová, nar. 28.07.1973, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 1000, 029 

57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

(ďalej len ako „predávajúci 7“) 

 

8/Bc. Anna Kojdová, rod. Godišová, nar. 13.03.1975, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1014, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Dominik Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 

03.04.2002, rodné číslo: ....., bytom Jasenovská 884, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, Michal Vrábeľ, rod. 

Vrábeľ, narodený 05.06.1999, rodné číslo: ....., bytom Jasenovská 884, 029 57 

Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,   

(ďalej len ako „predávajúci 8“) 

 

9/Vendelín Murín, rod. Murín, nar. 29.10.1946, rodné číslo: ..., bytom Oravská 

Lesná č. 784, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 9“) 

 

10/Manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné 

číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: ...., bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 10“) 

 



11/Ernestína Podstavková, rod. Majchráková, nar. 16.02.1965, rodné číslo: ....., 

bytom Oravská Lesná č. 409, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 11“) 

 

12/Božena Ratková, rod. Ratková, nar. 19.02.1960, rodné číslo: ....., bytom 

Oravská Lesná č. 488, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 12“) 

 

13/Manželia František Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 27.01.1964, rodné číslo: 

...., bytom Oravská Lesná č. 506, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Vlasta Vrábľová, rod. Rakučáková, 

nar. 20.09.1965, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 506, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 13“) 

 

14/Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: ...., bytom 

Tovarniky č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 14“) 

 

15/Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 17.06.1986, rodné číslo: ....., 

bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. Borovčíková, narodená 03.03.1985, 

rodné číslo: ....., bytom 029 53 Breza č. 266, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 15“) 

 

16/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. Čičová, nar. 

09.07.1987, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 16“) 

 

17/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 17“) 

 

18/Lucia Brňáková, rod. Brňáková, nar. 13.12.1993, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 18“) 

 

19/Mária Polečová, rod. Polečová, nar. 21.08.1998, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 19“) 

 



20/Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 19.05.1978, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 20“) 

 

21/JUDr. Dominika Brňáková, rod. Brňáková, nar. 11.12.1992, rodné číslo: ....., 

bytom Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 21“) 

 

22/Terézia Kolenčíková, rod. Kojdová, nar. 29.02.1952, rodné číslo: ....., bytom 

Sládkovičova 667/10, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 22“) 

 

23/Dušan Murín, rod. Murín, nar. 16.02.1965, rodné číslo: ....., bytom Oravská 

Lesná č. 882, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 23“) 

 

24/Jozefína Srogončíková, rod. Godišová, nar. 15.09.1969, rodné číslo: ....., 

bytom Jasenovská č. 973, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 24“) 

 

25/Angela Floreková, rod. Kolenčíková, nar. 31.10.1976, rodné číslo: ....., bytom 

Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 26“) 

 

26/Manželia Jozef Florek, rod. Florek, narodený 22.06.1974, rodné číslo: ...., 

bytom Oravská Lesná č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Angela Floreková, rod. Kolenčíková, nar. 

31.10.1976, rodné číslo: ...., bytom Oravská Lesná č. 508, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 27“) 

 

27/Manželia Jozef Florek, rod. Florek, narodený 14.02.1996, rodné číslo: ...., 

bytom Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a Daniela Floreková, rod. Gruchalová, nar. 

24.08.1996, rodné číslo: ...., bytom Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 28“) 

 

a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená 

JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej predmetom je kúpa   

 

1.28 Predávajúci 1 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/211, trvalý trávny porast o výmere 

v 74 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/497, trvalý trávny porast o výmere 46 m2 k.ú 



Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 1“), z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č.10289, orná pôda o výmere 869 m2, zapísaného v LV č.4014 a z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č.10290, orná pôda o výmere 555 m2, zapísaného v LV č.5280 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Milana 

Murína v 1/1-ine. (ďalej len ako ,,Vlastníctvo 1“). 

1.29 Predávajúci 2 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/276, trvalý trávny porast o výmere 20 m2, zapísaného 

v LV č.5582 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 9/10-ine, pod B 2 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/10-ine.   

 - pozemok registra „E“ KN parc. č. 10143, orná pôda o výmere 110 m2, zapísaného v LV 

č.4015 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 9/10-ine, pod B 2 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/10-ine (nehnuteľnosti uvedené 

v bode 1.2 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 2“). 

1.30 Predávajúci 3 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/278, trvalý trávny porast o výmere 45 m2, zapísaného 

v LV č.2661 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine, pod B 4 na meno 

predávajúceho Pavla Zlatoša v 209/210-ine  

 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.3 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 3“). 

1.31 Predávajúci 4 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/279, trvalý trávny porast o výmere 48 m2, zapísaného 

v LV č.2662 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Jozefa Godiša v 209/210-ine, pod B 3 na meno predávajúcich Ing. Antona 

Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.4 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 4“). 

1.32 Predávajúci 5 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/280, trvalý trávny porast o výmere 86 m2, zapísaného 

v LV č.2663k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 2 na meno 

predávajúceho Gregora Poleča v 209/210-inách, pod B 3 na meno predávajúcich Ing. Antona 

Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.5 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 5“). 

1.33 Predávajúci 6 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/508, trvalý trávny porast o výmere 6 

m2, k.ú a obec Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............., z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/424 trvalý trávny porast o výmere 63 m2, zapísaného v LV č.2201 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Zdenka 

Pokorného a Evy Pokornej, rod. Brňákovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/426, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, 



- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/427, trvalý trávny porast o výmere 21 m2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/428, trvalý trávny porast o výmere 22 m2 

zapísaného v LV č.2201 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l 

na meno predávajúcich Zdenka Pokorného a Evy Pokornej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.6 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 6“). 

1.34 Predávajúci 7 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/446, trvalý trávny porast o výmere 48 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/447, trvalý trávny porast o výmere 61 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 7“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/446, trvalý trávny porast o výmere 56 m2 a z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/447, trvalý trávny porast o výmere 72 m2 zapísaného v LV č.5732 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Lukáša 

Brisudu v 96/100-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Viliama Jarkovského v 1/100-ine, pod 

B 3 na meno predávajúcej Jany Borovčíkovej v 1/100-ine, pod B 4 na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/100-ine a pod B 5 na meno predávajúcich 

Františka Brisudu a Anny Brisudovej v 1/100-ine. 

 

1.35 Predávajúci 8 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/491, trvalý trávny porast o výmere 188 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.8 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 8“), z pozemku parcely registra 

KN „E“ parcelné č.10326, orná pôda o výmere 4963 m2 zapísaného v LV č.5728 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Anny Kojdovej 

v 2/3-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Dominika Vrábľa v 1/6-ine a pod B 3 na meno 

predávajúceho Michala Vrábľa v 1/6-ine. 

 

1.36 Predávajúci 9 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/492, trvalý trávny porast o výmere 270 

m2, k.ú Oravská Lesná,  

 ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 

431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

.................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.9 tohto článku I. tejto Zmluvy 

ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 9“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10292, 

orná pôda o výmere 1927 m2 zapísaného v LV č.3885 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská 

Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Vendelína Murína v 1/1-ine. 

1.37 Predávajúci 10 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/493, trvalý trávny porast o výmere 

23 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/494, trvalý trávny porast o výmere 137 m2, 

k.ú obec Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.10 



tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 10“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10291, orná pôda o výmere 1894 m2 zapísaného v LV č.5507 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

1.38 Predávajúci 11 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/495, trvalý trávny porast o výmere 118 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.11 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 11“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10141, orná pôda o výmere 1557 m2 zapísaného v LV č.3992 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Ernestíny 

Podstavkovej, rodenej Majchrákovej v 1/1-ine. 

 

1.39 Predávajúci 12 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorený  pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/496, trvalý trávny porast o výmere 

71 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.12 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 12“), z pozemku 

parcely registra KN „E“ parcelné č. 10142, trvalý trávny porast o výmere 892 m2 

zapísaného v LV č.3999 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod 

B l na meno predávajúcej Boženy Ratkovej v 1/1-ine. 

 

1.40 Predávajúci 13 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/498, trvalý trávny porast o výmere 19 

m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10153/7, trvalý trávny porast o výmere 5 m2, pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 10153/8, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, pozemok registra „C“ 

KN parc. č. 10153/9, trvalý trávny porast o výmere 16 m2, registra „C“ KN parc. č. 10278/1, 

trvalý trávny porast o výmere 98 m2, k.ú Oravská Lesná  a pozemok registra „C“ KN parc. č. 

10279/5, trvalý trávny porast o výmere 55 m2, k.ú Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, 

s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným 

Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.13 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 13“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10144, orná pôda o výmere 

689 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10153/1, trvalý trávny porast o výmere 

o výmere 244 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10278, trvalý trávny porast 

o výmere o výmere 662 m2  a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10279/3, orná 

pôda o výmere 117 m2 zapísaného v LV č.3879 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, 

okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Františka Vrábľa a Vlasty Vrábľovej 

v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

 

1.41 Predávajúci 14 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/499, trvalý trávny porast o výmere 28 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.14 



tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 14“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10145, orná pôda o výmere 628 m2 zapísaného v LV č.2335 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho  Jozefa 

Godiša v 1/1-ine. 

 

1.42 Predávajúci 15 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/500, trvalý trávny porast o výmere 70 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.15 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 15“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/370, trvalý trávny porast o výmere 832 m2 zapísaného v LV 

č.4029 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno 

predávajúceho  Viliama Jarkovského v 1/2-ine a pod B 3 na meno predávajúcej  Jany 

Borovčíkovej v 1/2-ine . 

 

 

1.43 Predávajúci 16 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/501, trvalý trávny porast o výmere 

14 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/502, trvalý trávny porast o výmere 22 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.16 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 16“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/209, trvalý trávny porast o výmere 391 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 9700/210, trvalý trávny porast o výmere 1341 m2 zapísaného v LV č.2184 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Milana 

Srogoňa a Moniky Srogoňovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

 

 

1.44 Predávajúci 17 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/504, trvalý trávny porast o výmere 1 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.17 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 17“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/448, trvalý trávny porast o výmere 902 m2 zapísaného v LV 

č.5631 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúceho  Lukáša Brisudu v 1/1-ine. 

 

 

1.45 Predávajúci 18 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/506, trvalý trávny porast o výmere 24 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10092/17, trvalý trávny porast o výmere 17 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.18 tohto článku 



I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 18“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/452, trvalý trávny porast o výmere 613 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 10092/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 zapísaného v LV č.188 

k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej 

Lucie Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.46 Predávajúci 19 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/507, trvalý trávny porast o výmere 

18 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.19 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 19“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/453, trvalý trávny porast o výmere 736 m2 zapísaného v LV 

č.5591 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcej  Márie Polečovej v 1/1-ine. 

 

1.47 Predávajúci 20 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/509, trvalý trávny porast o výmere 

12 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/510, zastavaná plocha o výmere 11 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.20 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 20), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/42, trvalý trávny porast o výmere 635 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 9700/43, ostatná plocha o výmere 600 m2 zapísaného v LV č.1748 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej Evy 

Pokornej v 1/1-ine. 

 

 

1.48 Predávajúci 21 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/511, trvalý trávny porast o výmere 

34 m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10151/3, trvalý trávny porast o výmere 41 m2 a  

pozemok registra „C“ KN parc. č. 10152/2, trvalý trávny porast o výmere 42 m2, k.ú Oravská 

Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 

431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

.................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.21 tohto článku I. tejto 

Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 21“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné 

č. 10283, ostatná plocha o výmere 1320 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10151, trvalý trávny porast o výmere 759 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10152, trvalý trávny porast o výmere 608 m2 zapísaného v LV č.4016 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  JUDr. Dominiky 

Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.49 Predávajúci 22 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/512, trvalý trávny porast o výmere 51 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 



katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.22 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 22“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10147, trvalý trávny porast o výmere 708 m2 zapísaného v LV 

č.3737 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcej  Terézie Kolenčíkovej v 1/1-ine. 

1.50 Predávajúci 23 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/513, trvalý trávny porast o výmere 47 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.23 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 23“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10148, trvalý trávny porast o výmere 769 m2 zapísaného v LV 

č.3945 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúceho  Dušana Murína v 1/1-ine. 

 

 

1.51 Predávajúci 24 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/514, trvalý trávny porast o výmere 40 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/515, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.24 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 24), z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10149, trvalý trávny porast o výmere 699 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10150, ostatná plocha o výmere 208 m2 zapísaného v LV č.5726 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Jozefíny 

Srogončíkovej v 1/1-ine. 

 

 

 

1.52 Predávajúci 25 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 10280/6, trvalý trávny porast o výmere 3 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.26 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 26“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10280/2, ostatná plocha o výmere 161 m2 zapísaného v LV č.3905 

k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  

Angely Florekovej v 1/1-ine. 

 

1.53 Predávajúci 26 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10280/8, trvalý trávny porast o výmere 7 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10281/4, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.27 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 27), z pozemku parcely registra KN „C“ 



parcelné č. 10280/2, trvalý trávny porast o výmere 928 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 10281/3, trvalý trávny porast o výmere 420 m2 zapísaného v LV č.1349 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Jozefa 

Floreka v 1/2-ine a na meno predávajúcej Angely Florekovej v 1/2-ine. 

 

1.54 Predávajúci 27 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10282/7, trvalý trávny porast o výmere 

14 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10282/8, trvalý trávny porast o výmere 8 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa .................. pod číslom ............. (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.28 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 28, z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 10282/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 a  z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 10282/5, trvalý trávny porast o výmere 90 m2 zapísaného v LV 

č.4028 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno 

predávajúcich Jozefa Floreka a Daniely Florekovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ine 

 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce 

Oravská Lesná vo výške 1,-Euro, slovom jedno euro, pre každého z predávajúcich,  ktorá 

kúpna cena bude  vyplatená všetkým predávajúcim,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom 

tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena  vo výške 1 Eur pre 

každého predávajúceho vyplatená 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 
 
 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 
 

U z n e s e n i e číslo  65/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako 

prenajímateľom a Bc. Evou Murínovou, bytom Oravská Lesná 159, ako nájomcom, kde 

predmetom nájomnej zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné zdravotné stredisko, s.č. 308 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 7742/1 – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná. 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor o výmere 16,50 m2 na 2. 

poschodí budovy a 39,96 m2 spoločných priestorov za účelom poskytovania masážnych 

služieb na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. 11. 2021. 

 



b/ Zmluvné strany  sa dohodli na výške nájomného za 16,50 m2  podlahovej plochy vo výške 

10 €/m2 za rok + za nájom spoločných priestorov o veľkosti 39,96 m2 vo výške 5 €/m2 za rok, 

čo predstavuje 91,20 EUR ( deväťdesiat EUR 20 centov) štvrťročne pozadu, a to do 15.01., 

15.04., 15.07., a 15.10. v príslušnom roku. 

 

 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

U z n e s e n i e číslo  66/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

nájomnú zmluvu stanovenú dohodu  medzi zmluvnými stranami a to Obcou Oravská Lesná, 
029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. 

starostom  obce, ako prenajímateľom a Renátou Lušiovou, bytom Dolný Kubín, Nemocničná 

1948/47-31, IČO: 32275790, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je zmrzlinový 

stánok a priestor na predaj zmrzliny a to v časti pozemku E-KN 17145/7 o výmere 30 m2, k. 

ú. Oravská Lesná   v stanovenej výške 1000,00 € /slovom  jedentisíc/ za rok s účinnosťou od 

1. 1. 2022 na dobu neurčitú.  
 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 
 

U z n e s e n i e číslo  67/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej oblasti v Obci Oravská Lesná“ vo výške 

do 10.000,- EUR (uviesť sumu rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

žiadaného NFP v súlade s PPP) a  financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

vlastného rozpočtu.  

 
 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo  68/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

žiada  

starostu obce, aby pripravil podklady k výstavbe časti chodníka na Jasenovskú do ďalšej 

schôdze ako aj návrh financovania chodníka so začatím stavebných prác – jar 2022 

 



 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

 

 

 

 
 
 

U z n e s e n i e číslo  69/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu č. 8  na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14, ods. 2, písm. 

a/ zákona č. 583/2004 Z. z., 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  70/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

 
  
 
 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

U z n e s e n i e číslo  71/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zástupcov obce do rady školy a to:  

Ing. Augustín Viater  

Ing. Miroslav Kolenčík  

Anton Kojda  

Silvia Srogoňová  

na funkčné obdobie 2021 – 2025 s účinnosťou od 25. 10. 2021 



  
 
 
 
 
 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo  72/2021 zo dňa 08.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

cintorínske poplatky s účinnosťou od 1. 1. 2022. /Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť 

zápisnice/ 

 

 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

         starosta obce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


