OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 1. marca 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
1. marca 2019 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej
P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek,
Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
N e p r í t o m n ý : Jozef Brňák – ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Alexander Briš
Vlasta Brišová
Lukáš Majkút
Stanislav Richter
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce p. Jozef Rošťák,
konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ ako riadne
zasadanie OZ.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Anna Pojezdalová
Overovatelia: Silvia Srogoňová
Marek Bjalorit

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Miroslav Kolenčík, predseda, pp. Ladislav Briš, Martin Podstavek
členovia
Mandátová komisia: Ing. Augustín Viater, predseda, pp. Emil Rabčan, Anton Kojda, členovia
Predseda mandátovej komisie Ing. Augustín Viater konštatoval, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania
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Bol navrhnutý nasledovný program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
6. Prerokovanie platu starostu obce a odmien hlavného kontrolóra obce Oravská
Lesná
7. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
8. Prerokovanie správy o investičnom hospodárení obce rok 2018 a predpoklad
plnenia rozpočtu na rok 2019
9. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov
a
členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve (poslancov a neposlancov) Obecného
zastupiteľstva v obci Oravská Lesná
10. Rada školy – doplnenie zástupcov obce
11. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2018
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver rokovania
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Emil Rabčan, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0
p. poslanci navrhli za bod č. 4 doplniť bod č. 5 – Prerokovanie usporiadania
vlastníckych vzťahov pod budovou MŠ so súp. č. 300 a jej okolia. Ďalej za bod 5
doplniť bod č. 6 – Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. Nasledujúce body
sa prečíslujú podľa poradia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu rokovania, za bod č. 4

doplniť bod č. 5 – Prerokovanie usporiadania vlastníckych vzťahov pod budovou MŠ
so súp. č. 300 a jej okolia. Ďalej za bod 5 doplniť bod č. 6 – Prerokovanie žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
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proti: 0
zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie usporiadania vlastníckych vzťahov pod budovou MŠ so súp. č. 300
a jej okolia
6. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
7. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
8. Prerokovanie platu starostu obce a odmien hlavného kontrolóra obce Oravská
Lesná
9. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
10. Prerokovanie správy o investičnom hospodárení obce rok 2018 a predpoklad
plnenia rozpočtu na rok 2019
11. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve (poslancov a neposlancov)
Obecného
zastupiteľstva v obci Oravská Lesná
12. Rada školy – doplnenie zástupcov obce
13. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2018
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Záver rokovania

K bodu číslo 5. Prerokovanie usporiadania vlastníckych vzťahov pod budovou MŠ
so súp. č. 300 a jej okolia

-

pp. Jozef Rošťák k tomuto bodu programu uviedol, že sa jedná už o dlhoročný
problém. Budova je vo vlastníctve obce. Obci nebola zaplatená úhrada za prenájom
budovy.

-

p. kontrolór obce predniesol prítomným genézu tejto problematiky a to nasledovne:

V roku 2008 – bola uzatvorená prvá nájomná zmluva. V roku 2011 bol urobený
dodatok
k tejto nájomnej zmluve. Dlh na nájomnom činí cca13 000 €. Genéza je
vypracovaná písomne a tvorí súčasť zápisnice. Ďalej dodal, že podľa archívnych listín sa
v roku 1964 začali vysporiadavať vlastnícke vzťahy pod budovou starej škôlky. Spravovala
to
školská správa. Budovu sme odkupovali od Tesly Orava v domnienke, že pozemky sú
obecné.
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-

p. Alexander Briš sa k danej problematike vyjadril nasledovne:
Pozemok pod starou škôlkou nebol vysporiadaný. Obec vlastnila iba budovu. Ďalej
tvrdil, že od roku 2014 sa nájom za budovu bude kompenzovať nájmom za pozemok.
Dal urobiť aj znalecký posudok. Daný priestor uzavrie a obec mu bude platiť nájom.
V danej chvíli sa vyjadril, že pozemok nepredá.

-

p. Vlasta Brišová sa pýtala, prečo sa riešia len oni a nerieši sa p. Viater . Vyjadrila sa,
že to nebudú predávať, nakoľko tam majú obchod.

-

p. poslanci jej odpovedali, že jednajú aj s p. Viatrom ohľadom predaja pozemkov

-

pp. Jozef Rošťák odpovedal nasledovne:
medzi p. Alexandrom Brišom a obcou Oravská Lesná bola uzavretá a podpísaná
nájomná zmluva, ktorá bola vypovedaná z dôvodu neplatenia nájmu
V roku 2016 bol uznaný dlh a bol navrhnutý splátkový kalendár.
Čo sa týka prenájmu pozemku zo strany obce, informoval prítomných, že žiadna
nájomná zmluva nie je a nebola podpísaná na tento účel. Peniaze sa môžu vyplácať len
na základe uzatvorenej a podpísanej nájomnej zmluvy.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík sa pýtal p. Alexandra Briša za akých podmienok je
ochotný predať pozemok pod budovou starej MŠ.

-

pp. Ladislav Briš povedal, že p. Alexander Briš určitý podiel z týchto pozemkov
odkúpil od jeho starých rodičov Brišových a to za cenu neporovnateľnú s cenou, za
ktorú to chce on odpredať.

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že poslanci zodpovedajú za riadne hospodárenie
s majetkom obce, K danej problematike je už prijaté uznesenie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko p. Alexandra Briša, ktorý sa vyjadrí do 15. 3. 2019 v akej výške a za akých
podmienok odpredá, resp. neodpredá pozemky parc. č. 7909/3 a 7910/2 vedených na LV č.
2315 nachádzajúcich sa v k.ú. obce Oravská Lesná pod budovou starej materskej škôlky so
súp. číslom 300, kde je spoluvlastníkom týchto parciel v podiele o veľkosti 91/144.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák,
Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Marek Bjalorit – neprítomný
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K bodu číslo 6. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

-

v tomto bode programu boli prejednané nasledovné žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce:

-

žiadosť KASprof-security bul team Orava, Oravské Veselé 440, Armwreslingový klub
Slovakia o dotáciu vo výške 2500 € pre športovcov našej obce a to Stanislava
Richtera, Natálie Richterovej, Lukáša Majkúta, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky
pri reprezentácií Slovenska na poli armwreslingu. Finančné príspevok /dotáciu/
použijú na úhradu cestovných nákladov na súťaže a prípravu pred reprezentáciou na
Majstrovstvá sveta a Majstrovstva Európy.

-

pp. Mgr. Dominik Dendis povedal, že oproti žiadosti z minulého roka je to dosť
veeľké navýšenie

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že tá čiastka by mala byť menšia, nakoľko aj ostatné zložky
obce reprezentujú našu obec.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík bol tiež za poskytnutie menšej výšky dotácie

-

poslanci ďalej žiadali týchto športovcov, aby sa zúčastnili športového dňa obce ako aj
ďalších akcií, ktoré budú organizované obcou.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účelovú dotáciu pre KASpref-security bul team Orava, Armwreslingový klub Slovakia
Vavrečka vo výške 1500,00 € /slovom tisícpäťsto eur/ kde aktívne pôsobia športovci z obce
Oravská Lesná a to Stanislav Richter, Natália Richterová, Lukáš Majkút s účasťou na
Majstrovstvách SR a Majstrovstvách Európy pri reprezentácií Slovenska v armwreslingu

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

-

ďalej p. Ing. Jaroslav Dulovec predložil finančnú analýzu, z dôvodu žiadosti
navýšenia dotácie pri činnosť Telovýchovnej jednoty v Oravskej Lesnej na rok 2019.
Úlohou TJ je zabezpečiť vhodné materiálové, športové a finančné podmienky pre
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reprezentáciu našej obce pre týchto športovcov, ako aj motivovať ľudí v našej obci
k aktívnej športovej /pohybovej činnosti, ktorá je blahodarná pre naše zdravie. Viac
začali pracovať s mládežou a deťmi. TJ to robí bezodplatne. Prostriedky získavajú od
sponzorov, v rámci rôznych aktivít, darov atď. Ďalej sa navýšili náklady na trénerov,
dopravu. Následne predložil prehľad základných nákladov na činnosť TJ Oravská
Lesná. Prehľad je spracovaný písomne a tvorí súčasť zápisnice.

-

pp. Ing. Miroslav Kolenčík povedal, že sa zvýšili náklady na hokejistov, ktorí nemali
trénera. V súčasnosti majú trénera, ktorý sa im venuje 3 x do týždňa + soboty a nedele,
vďaka čomu dosahujú veľmi dobré výsledky. Chcú aj naďalej rozvíjať nové talenty,
aby bolo potom možné otvoriť prípravku.
TJ Oravská Lesná musí získať každoročne cca 55 000 € zo zábav, z prenájmu ľadu,
atď/

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že aj rodičia by mali trénerovi niečo prispieť, pretože, keď
to prirovnáme napr. k dieťaťu, ktoré chodí na klavír, rodičia musia tiež zaplatiť určitý
poplatok. Ďalej sa pýtal, ako je to s podporou športových klubov.

-

p. kontrolór povedal, že sú to účelové dotácie, preto treba uviesť presný účel, na čo sa
dotácia žiada

-

pp. Ladislav Briš mal pripomienku k diskotékam

-

p. Ing. Jaroslav Dulovec ďalej informoval prítomných, že podrobnú správu
o hospodárení TJ predkladajú na výročnej členskej schôdzi . Ďalej uviedol, že TJ má
vypracované Stanovy mladých, ktoré sú zaevidované na Ministerstve vnútra.
Nakoniec uviedol, že sa im veľakrát vyskytnú nečakané výdavky ako napr.
v súčasnosti sa im pokazilo čerpadlo.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účelovú dotáciu vo výške 25 000,00 € /slovom: dvadsaťpäť tisíc eur/ pre Telovýchovnú
Jednotu Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda
proti: 0
zdržal sa: Ing. Augustín Viater, Marek Bjalorit, Martin Podstavek, Jozef Rošťák,
Emil Rabčan
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Návrh nebol schválený
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účelovú dotáciu vo výške 23 000,00 € /slovom: dvadsaťtri tisíc eur/ pre Telovýchovnú
Jednotu Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Emil Rabčan, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: Martin Podstavek

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
žiada
Telovýchovnú Jednotu Oravská Lesná do 15. 4. 2019 predložiť súhrnný výkaz o príjmoch
a výdavkoch za roky 2016, 2017, 2018 a následne každoročne do konca marca za
predchádzajúci kalendárny rok.

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 7. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
Správu predniesol kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
pp. Jozef Rošťák dal návrh, aby starosta obce s poslanci OZ a so zástupcami VÚC
zorganizoval stretnutie ohľadom cesty II/520, kde je už poškodený asfaltový koberec, ktorý
bol pokladaný minulý rok 2018 a tiež chodníkov popri štátnej ceste II/520, ktorá je vo
vlastníctve VÚC
Návrh na uznesenie
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Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce do 30. 4. 2019 zorganizovať stretnutie so zástupcami VÚC a poslancami OZ,
týkajúce sa štátnej cesty II/520 a chodníkov popri tejto ceste v správe ŽSK.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing.
Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný Mgr. Dominik Dendis
Ďalej poslanci navrhli zmenu termínu plnenia uznesenia č. 39/2018 a zmenu termínu plnenia
uznesenia č. 40/2018 do konca roka 2019
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 39/2018 do 31. 5. 2019

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 40/2018 do 31. 5. 2019
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák,
Mgr. Dominik Dendis
proti: 0
zdržal sa: Ing. Augustín Viater
Návrh na uznesenie
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Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce zorganizovať stretnutie s p. Jozefínou Dulovcovou, s p. Jozefom Srogoňom,
majiteľom chaty Gabrielom Hajašom s manželkou a poslancami OZ ohľadom prerokovania
pozemkov, týkajúcich sa vodojemu a vodovodu v termíne do 31. 3. 2019

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017, zo dňa 8. 9. 2017 do 15. 6. 2019

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 8. Prerokovanie platu starostu obce a odmien hlavného kontrolóra obce
Oravská Lesná
V tomto bode programu bol daný návrh na navýšenie základného platu starostu obce
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie platu starostovi obce Oravská Lesná, v zmysle ustanovenia § 4, ods. 2, zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
o 40 % s účinnosťou od 1. 3. 2019.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš, Anton Kojda, Jozef Rošťák,
Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: Emil Rabčan, Ing. Miroslav Kolenčík, Mrg. Dominik Dendis, Martin
Podstavek, Marek Bjalorit
Návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie platu starostovi obce Oravská Lesná, v zmysle ustanovenia § 4, ods. 2, zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
o 35 % s účinnosťou od 1. 3. 2019.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: Martin Podstavek, Mgr. Dominik Dendis
Ďalej bola prerokovaná odmena n pre hlavného kontrolóra obce
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná
a/ odmenu za I Q. 2019 vo výške 30 %
b/ s účinnosťou od 1. 4. 2019 odmenu vo výške 20 % mesačne

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
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zdržal sa: 0
K bodu číslo 9. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
-

pp. Jozef Rošťák predniesol leasingové ponuky na kúpu traktora
Ďalej predniesol plánované investičné akcie a to:
chodníky na Jasenovskú
zberný dvor
vodozadržné opatrenia
vodojem –
verejné osvetlenie
zdravotné stredisko
KD – oprava strechy
oplotenie cintorína
detské jasle

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný leasing na zakúpenie traktora LAMBORGINI EGO 55 s príslušenstvom vo výške
kúpnej ceny 36 156,00 € s DPH, s 20 % akontáciou a s dobou splácania 36 mesiacov.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák,
Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Miroslav Kolenčík – neprítomný
Návrh na uznesenie
berie na vedomie
prerokovanie investičných akcií
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing.
Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný – Ladislav Briš
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10. Prerokovanie správy o investičnom hospodárení obce rok 2018 a predpoklad
plnenia rozpočtu na rok 2019
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 1 podľa § 14
ods.2 písm. b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný Ladislav Briš

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

1. zmenu rozpočtu č. 3 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 2 podľa §
14
ods.2 písm. b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov
2. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov /verzia V1/

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný Ladislav Briš
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 4 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods.2 písm.
b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne
prekročenie príjmov a výdavkov

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný Ladislav Briš

11. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov a
členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve (poslancov a neposlancov) Obecného
zastupiteľstva v obci Oravská Lesná
V tomto bode programu sa prerokovali zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve /poslancov
a neposlancov/ OZ v obci Oravská Lesná.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií pri
Obecnom zastupiteľstve (poslancov a neposlancov) Obecného zastupiteľstva v obci Oravská
Lesná s účinnosťou od 1. 3. 2019

Hlasovanie: za: pp. , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik Dendis, Anton Kojda, Emil Rabčan,
Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: pp. Martin Podstavek
zdržal sa: pp. Silvia Srogoňová, Ing. Miroslav Kolenčík, Ladislav Briš
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12. Rada školy – doplnenie zástupcov obce
V tomto bode programu poslanci odvolali doterajších delegovaných zástupcov obce do Rady
školy a schválili navrhnutých zástupcov obce do rady školy.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/o d v o l á v a
delegovaných zástupcov obce do Rady školy:
Ing. Augustín Viater
Rudolf Brisuda
Ladislav Briš
Anna Opartyová
s účinnosťou k 1. 3. 2019
B/ s c h v a ľ u j e
zástupcov obce do rady školy a to:
Ladislav Briš
Ing. Augustín Viater
Anton Kojda
Silvia Srogoňová
s účinnosťou od 1. 3. 2019

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

13. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2018
V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok
2018. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
-

pp. Jozef Rošťák žiadal, aby kontrolór bol poverený kontrolou plnenia interpelácií
poslancov.
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
žiada
hlavného kontrolóra obce o kontrolu plnenia interpelácií zo strany poslancov

Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Augustín Viater

14. Interpelácie poslancov
-

pp. Martin Podstavek žiadal výmenu značiek na Kubínskej a Lehotskej – Zákaz vjazdu
a taktiež žiadal osadiť značku na Kubínskej, ktorá by označovala koniec obce
ďalej sa informoval o neónky na Lehotskej

-

p. prednosta informoval prítomných, že je objednaný rozvádzač a v rozpätí od 5. 3
2019 do 10. 3. 2019 by mala byť zrealizovaná oprava osvetlenia na Lehotskej.

-

pp. Anton Kojda sa informoval o informačné tabule v obci
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-

p. Ing. Miroslav Kolenčík sa informoval o nájomné zmluvy obce a požiadal p.
kontrolóra obce o vykonanie kontroly nájomných zmlúv, týkajúcich sa prenájmu
obecných budov a priestorov do 30. 6. 2019.

15. Rôzne
-

v tomto bode programu bol predložený návrh nájomnej zmluvy medzi zmluvnými
stranami Urbariátom Oravská Lesná a obcou Oravská Lesná

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami a to Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná 291, IČO: 00314722, ako prenajímateľom a Urbariátom , pozemkovým
spoločenstvom Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 867, IČO: 42392217, DIČ:
2120044113,ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov v budove
klubového domu Oravská Lesná so súpisným číslom 292, na treťom poschodí o výmere
18,93 m2 na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Augustín Viater
-

ďalej bola predložená žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky za rok 2017
v rozsahu 12 dní

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostovi JUDr. Marekovi Majdišovi, PhD. za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2017 v rozsahu 12 dní, v zmysle § 2, ods. 2, zák. č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Mgr. Dominik
Dendis, Ing. Miroslav Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil
Rabčan, Jozef Rošťák
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proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Augustín Viater
- ďalej pp. Mgr. Dominik kDendis mal požiadavku, aby sa s COOP Jednotou rokovalo
o úprave otváracích hodín s tým, že v nedeľu by obchod COOP Jednota Oravská
Lesná bol zatvorený.
-

pp. Emil Rabčan žiadal, aby sa v budúcnosti určili hranice medzi Oravou a Kysucami.

K bodu 16. Záver rokovania
Zástupca starostu p. Jozef Rošťák
zastupiteľstva ukončil.

poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného

Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

Jozef Rošťák
zástupca starostu obce

Overovatelia:
Silvia Srogoňová, poslanec OZ

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

Marek Bjalorit, poslanec OZ

........................................................
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U z n e s e n i e číslo 8/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 9/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 4 sa dopĺňa bod č. 5 – Prerokovanie
usporiadania vlastníckych vzťahov pod budovou starej materskej škôlky so súp. č. 300 a jej
okolia a za bod č. 5 sa dopĺňa bod č. 6. – Prerokovanie žiadosti o účelové dotácie z rozpočtu
obce. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 10/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko p. Alexandra Briša, ktorý sa vyjadrí do 15. 3. 2019 v akej výške a za akých
podmienok odpredá, resp. neodpredá pozemky parc. č. 7909/3 a 7910/2 vedených na LV č.
2315 nachádzajúcich sa v k.ú. obce Oravská Lesná pod budovou starej materskej škôlky so
súp. číslom 300, kde je spoluvlastníkom týchto parciel v podiele o veľkosti 91/144.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 11/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účelovú dotáciu pre KASpref-security bul team Orava, Armwreslingový klub Slovakia
Vavrečka vo výške 1500,00 € /slovom tisícpäťsto eur/ kde aktívne pôsobia športovci z obce
Oravská Lesná a to Stanislav Richter, Natália Richterová, Lukáš Majkút s účasťou na
Majstrovstvách SR a Majstrovstvách Európy pri reprezentácií Slovenska v armwreslingu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 12/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účelovú dotáciu vo výške 23 000,00 € /slovom: dvadsaťtri tisíc eur/ pre Telovýchovnú
Jednotu Oravská Lesná.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 13/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
žiada
Telovýchovnú Jednotu Oravská Lesná do 15. 4. 2019 predložiť súhrnný výkaz o príjmoch
a výdavkoch za roky 2016, 2017, 2018 a následne každoročne do konca marca za
predchádzajúci kalendárny rok.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 14/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce do 30. 4. 2019 zorganizovať stretnutie so zástupcami VÚC a poslancami OZ,
týkajúce sa štátnej cesty II/520 a chodníkov popri tejto ceste v správe ŽSK.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 15/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 39/2018 do 31. 5. 2019
,

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 16/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 40/2018 do 31. 5. 2019
,

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 17/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce zorganizovať stretnutie s p. Jozefínou Dulovcovou, s p. Jozefom Srogoňom,
majiteľom chaty Gabrielom Hajašom s manželkou a poslancami OZ ohľadom prerokovania
pozemkov, týkajúcich sa vodojemu a vodovodu v termíne do 31. 3. 2019
,

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 18/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017, zo dňa 8. 9. 2017 do 15. 6. 2019
,

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 19/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 20/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie platu starostovi obce Oravská Lesná, v zmysle ustanovenia § 4, ods. 2, zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
o 35 % s účinnosťou od 1. 3. 2019.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 21/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná
a/ odmenu za I Q. 2019 vo výške 30 %
b/ s účinnosťou od 1. 4. 2019 odmenu vo výške 20 % mesačne

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 22/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný leasing na zakúpenie traktora LAMBORGINI EGO 55 s príslušenstvom vo výške
kúpnej ceny 36 156,00 € s DPH, s 20 % akontáciou a s dobou splácania 36 mesiacov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 23/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
prerokovanie investičných akcií

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 24/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 1 podľa § 14
ods.2 písm. b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 25/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
1. zmenu rozpočtu č. 3 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 2 podľa §
14
ods.2 písm. b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov
2. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov /verzia V1/

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 26/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 4 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods.2 písm.
b/ zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne
prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 27/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií pri
Obecnom zastupiteľstve (poslancov a neposlancov) Obecného zastupiteľstva v obci Oravská
Lesná s účinnosťou od 1. 3. 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 28/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
A/o d v o l á v a
delegovaných zástupcov obce do Rady školy:
Ing. Augustín Viater
Rudolf Brisuda
Ladislav Briš
Anna Opartyová
s účinnosťou k 1. 3. 2019
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B/ s c h v a ľ u j e
zástupcov obce do rady školy a to:
Ladislav Briš
Ing. Augustín Viater
Anton Kojda
Silvia Srogoňová
s účinnosťou od 1. 3. 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 29/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 30/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
žiada
hlavného kontrolóra obce o kontrolu plnenia interpelácií zo strany poslancov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 31/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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návrh nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami a to Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná 291, IČO: 00314722, ako prenajímateľom a Urbariátom , pozemkovým
spoločenstvom Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 867, IČO: 42392217, DIČ:
2120044113,ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov v budove
klubového domu Oravská Lesná so súpisným číslom 292, na treťom poschodí o výmere
18,93 m2 na dobu neurčitú.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 32/2019 zo dňa 1. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostovi JUDr. Marekovi Majdišovi, PhD. za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2017 v rozsahu 12 dní, v zmysle § 2, ods. 2, zák. č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
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