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 16. augusta 2018
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
16. augusta 2018 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: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Martin Podstavek
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Jozefína Dulovcová, účtovníčka

Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Bc. Mária Mateášová
Overovatelia: Jozef Rošťák
Martin Podstavek

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Jozef Brňák, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Bc. Blažej Holubčík,
členovia
Mandátová komisia: Ing. František Brňák, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Mgr. Emília
Chvojková, členovia
Predseda mandátovej komisie p. Ing. František Brňák konštatoval, že OZ je uznášania
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schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania

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 obce o plnení uznesení
6. Prerokovanie oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
7. Prerokovanie zámerov o podanie žiadosti na poskytnutie NFP EÚ
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Záver rokovania

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

p. starosta navrhol doplniť za bod č. 5 bod č. 6 Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
a informácie o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa
poradia.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu, kde za bod č. 5 sa doplňuje
bod č. 6 – Prerokovanie zmeny rozpočtu obce a informácie o plnení rozpočtu obce
k 30.06.2018. Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia.
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pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
proti: Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

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 obce o plnení uznesení
6. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce a informácie o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018
7. Prerokovanie oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
8. Prerokovanie zámerov o podanie žiadosti na poskytnutie NFP EÚ
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver rokovania

K bodu číslo 5. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.
K uzneseniu č.30/2017, bod/C1 zo dňa 16.6.2017 – pripraviť podklady k verejnému
obstarávaniu do 30.6.2018 na výber dodávateľa poskytovania služieb odvozu PDO, termín
plnenia 30.06.2018
pp. Ing. Augustín Viater opýtal sa výber dodávateľa na odvoz PDO.
p. starosta odpovedal, že vo verejnom obstarávaní bola ukončená prvá fáza procesu a to je
určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) a následne bol spustený výber dodávateľa,
teda zverejnená výzva na predkladanie ponúk. Bol problém pri väčších zberných
spoločnostiach, že nesprávne nacenili služby a dlho im trvala oprava tohto nacenenia. Oslovili
sme všetkých dodávateľov, ktorí v rámci nášho kraja pôsobia, tzn. piatich vrátane pána
Františka Brňáka.
pp. Martin Podstavek – na schôdzach sa rozprávalo o tom, že ak bude prebiehať nejaké
verejné obstarávanie budú prizvaní aj poslanci OZ na otváranie obálok. Boli prizvaní
poslanci?
p.starosta vysvetlil, že sa to podáva cez elektronický certifikovaný systém pre verejné
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obstarávanie a v ňom sa neotvárajú obálky klasicky. Systém sám, pod sozorom správcu
systému, vyhodnotí ponuky podľa kritérií, ktorými je výkaz výmer alebo iný objektívne
oceniteľný podklad. V súčassnoti je používanie elektronického systému po novelizácii zákona
o verejnom obstarávaní povinnosťou od polovice mesiaca október, preto už obstarávame po
novom skôr.
pp. Bc. Blažej Holubčík – je potrebné informovať poslancov o firmách, ktoré súťaž vyhrali
a priebehu vykonávaných projektov
pp. Ing. František Brňák sa opýtal na uznesenie č.64/2018 zo dňa 15.06.2018 – zabezpečiť
potrebné náležitosti pre podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačný program: Kvalita
životného prostredia, 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
p. starosta vysvetlil, že v ZŠ máme problém so zamákaním základov budovy ZŠ a toto je
výzva, ktorá je zameraná na odvedenie dažďovej vody z miest, v ktorých spôsobuje
problémy. Vrámci projektu sa pre ZŠ navrhuje odvodnenie základov a okolia budovy ZŠ so
vyústením do jazierka a spevnenie plochy okolo telocvične. Zároveň sa v ekotriede a areáli
MŠ vytvoria opatrenia, ktoré spôsobia, že na vrámci projektu budeme žiadať 10%
z celkových oprávnených výdavkov projektu na kúpu pozemkov, na ktorých sa realizujú
opatrenia tzn. že v hodnote cca 50 000 – 60 000€ by bolo možné zafinancovať z tohto
projektu kúpu pozemkov a ich vysporiadanie v prospech obce Oravská Lesná.
pp. Ing. František Brňák sa ďalej pýtal na uznesenie č. 22/2018 zo dňa 13.4.2018 – zabezpečiť
vybudovanie chodníka pre peších /Pribišská/ pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná s použitím
prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 04 510 cestná doprava, do akého termínu sa opravia
závady na tomto chodníku
p. starosta – 23.8.2018 t.j. štvrtok je zvolané stretnutie so stavebným dozorom, zástupcom
zhotoviteľa na 9.30 hodinu na OcÚ, dali sme do zápisu všetky vady, ktoré na chodníku sú
a podľa vyjadrenia z Poľskej strany ako riadiaceho orgánu nesmieme zasahovať do diela skôr,
ako bude definitívne odovzdané bez vád. Na toto pracovné stretnutie sú prizvaní aj poslanci
OZ Ing. František Brňák – uznesenie č. 52/2018 zo dňa 8.9.2017 – zabezpečiť opravu
vodojemu, zabezpečiť potrebné náležitosti ku kolaudačnému konaniu, poprosil o zreferovanie
stavu vodojemu
p. prednosta - stredná časť vodojemu je zbúraná a zabetónovaná, začínajú sa murovať
obvodové steny obslužnej miestnosti, kde sa kompletne zhotoví nové napojenie na vodojemy
a zavedie sa jednoduchá technológia, ktorú budeme musieť časom modernizovať a rozširovať.
Ing. František Brňák sa opýtal na termín ukončenia prác
p. starosta – koniec septembra
pp. Martin Podstavek – na pracovnom stretnutí sa rozprávalo o vyčíslení opráv celkovej sumy
za vodojem a vodovod
p. Dulovcová, účtovníčka obce informovala o celkových výdavkoch a zdrojoch ich
financovania
pp. Ing. Augustín Viater – sa opýtal či je budova vodovodu skolaudovaná
p. prednosta odpovedal, že zatiaľ nie je skolaudovaná, je skolaudovaný jeden zo štyroch
vrtov, pritom tri sú prevádzky schopné a prebieha proces ich schvaľovania
p. starosta vysvetlil, že reálne s výdatnosťou existujúcich zdrojov by sme vodou v súčasnej
dobe vedeli zásobovať aj Ústredie obce
pp. Emília Chvojková sa opýtala, či sucho neovplyvní hladinu vody
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p. prednosta – zistíme to až pri odbere vody, v tejto situácií je to veľmi ťažko merateľné
pp. Martin Podstavek sa opýtal koľko ľudí je pripojených na obecný vodovod
p. prednosta odpovedal, že cca 50 ľudí
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek,
Ing. František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo. 6 Prerokovanie zmeny rozpočtu obce a informácie o plnení rozpočtu obce
k 30.06.2018
V tomto bode programu bola prejedaná zmena rozpočtu a informácia o plnení
rozpočtu obce k 30.06.2018 vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 3. podľa §14 ods. 2
písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie
príjmov a výdavkov. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Táto zmena bola preberaná aj na pracovnej schôdzi v pondelok a ide o doúčtovanie
položiek, ktoré neboli predtým rozpočtované, Okresný úrad, odbor krízového riadenia
preplatil záchranné práce, ďalej transfer na hasičskú zbrojnicu v sume 30 000€, ktorú sme
získali z Ministerstva vnútra a úrok z vkladov bol vyšší o 800€ ako sa predpokladalo na
druhej strane sme ich zaradili do bežných výdavkov
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú
rozpočtovým opatrením starostu č. 3. podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne povolený presun medzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov upravené
30.06.2018
Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák

proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Mgr. Emília Chvojková bola neprítomná na hlasovaní
V súvislosti k zmene rozpočtu č. 7, ktorej je aktualizácia plnenia rozpočtu. Na základe
upozornenia pp. Ing. Františka Brňáka, že nie je do rozpočtu zapojená dotácia Ministerstva
životného prostredia, ktorá súvisí zo zateplením budovy MŠ, p. starosta navrhol doplniť
kapitálový príjem vo výške 453 323,49€ - je to suma ktorá slúži na prefinancovanie prác,
ktoré súvisia z energetickou efektívnosťou budovy, tzn. strecha, zateplenie strechy, výmena
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okien a dverí, spevnenie základov a hydroizolácia a tepelná izolácia a takisto zateplenie
obvodového plášťa minerálnou vatou, elektroinštalácia a regulácia kúrenia a výmena
svietidiel
- Čo sa týka ROEP – budeme sa snažiť do konca augusta 2018 ukončiť ROEP na úrovni
našej obce, pomáhame v práci aj Okresnému úradu Námestovo, vznikli preto vyššie
náklady na mzdy a poštovné, je to v záujme ukončenia ROEP
- Oprava miestnych komunikácií – VÚC nám pomohla s veľkou časťou asfaltovania
vrámci finančných zdrojov z EÚ, ako obec potrebujeme dofinancovať otočku pre
autobusy v miestnej časti Jasenovská - Beskyd
- Zníženie nákladov na opravu bytoviek vo výške 6 000€, ktoré sme potrebovali na
vykrytie iných výdavkov. Jedným z týchto výdavkov sú mzdy VPP, prijali sme dve
pracovníčky z Úradu práce cez projekt §50J, obidve pani spĺňali podmienky ako sú
vek, vzdelanie a dlhodobá nezamestnanosť
- MKS sprava soc. zariadení - rekonštruujú sa stredné WC, kompletne sa vybúrali
priečky, nanovo sa urobil poter, obklady, kúrenie, výmena okien, nová sanita
a výmena dverí
- pp. Chvojková sa opýtala, kedy je termín ukončenia rekonštrukcie soc. zariadení na
strednom poschodí
- pp. Starosta odpovedal, že prebiehajú záverečné práce ako maľovanie a upratovanie
priestorov
- opatrovateľky – chýbali nám v položke mzdy a odvody, v súčasnej dobe máme štyri
opatrovateľky nie všetky sú na plný pracovný úväzok, jedna je na plný, dve
opatrovateľky sú na 0,6 úväzku a jedna je na 0,8 úväzku, požiadali sme na 26
mesiacov o preplatenie miezd týchto opatrovateliek z prostriedok EÚ vrámci výzvy na
pridelenie NFP, kde je možné požadovať refundáciu miezd do výšky 570 € na
jedného, od 1.1.2019 by sme chceli refinancovať tieto mzdy
Následne bola otvorená diskusia k Zmene rozpočtu č. 7
- pp. Bc. Blažej Holubčík sa opýtal prečo je položka oprava miestnych komunikácií zaradená
v bežných výdavkoch, keď je to investícia do majetku obce tzn. že by to malo byť zahrnuté
v kapitálových výdavkoch
- p. Dulovcová vysvetlila, že prišlo usmernenie v tomto roku v ktorom sa hovorí, že pokiaľ je
to oprava a nič sa na majetku nemení, musia sa takéto výdavky zaradiť do bežných výdavkov
- pp. Jozef Brňák sa opýtal kto prerába sociálne zariadenia v kultúrnom dome
- p.starosta vysvetlil, že prerába nám to živnostník, kedy materiál si nakupujeme samy a on si
účtuje len prácu
o 16.40 hodine opustil rokovaciu miestnosť pp. Bc. Blažej Holubčík
pp. Martin Podstavek sa opýtal čo je zahrnuté v sume 17 716€ z položky MKS – oprava
sociálnych zariadení
p. starosta – toto je celkový rozpočet na opravu sociálnych zariadení v kultúrnom dome, čo sa
týka kúrenia v miestnosti pre dôchodcov a folklóristov a rovnako aj v posilňovni sa
namontovali regulátory tepla, v posilňovni sa inštalovali nové rozvody.
pp. Ing. František Brňák upozornil, že sa v obci vykonávajú investičné akcie, ktoré sú
spolufinancované z rozpočtu obce a rozpočet máme urobený na doraz a nezaobídeme sa bez
úveru
p. starosta vysvetlil, že vníma pozitívne, že sa investičné akcie zatiaľ vykonávajú výlučne zo
zdrojov obce a čo sa týka úveru je otázne v akej výške ho zoberieme. Úver bude potrebný na
dokončenie MŠ a chodníkov na Jasenovskú, čo sa týka telocvične, tu máme dlhodobý
záväzok po dobu 2 rokov, kde máme za toto obdobie vyplatiť 240 000€, tzn. 120 000€ ročne
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a záväzok je potrebné zaplatiť do 31.12.2019 ale môžeme ho zaplatiť aj skôr
pp. Jozef Brňák povedal, že tento dlhodobý záväzok máme naplánovaný aj v dlhodobej
perspektíve rozpočtov
p. starosta – záväzok na telocvičňu je neúročený, takže to nie je úver ale záväzok, čo sa týka
úveru, je to úverový rámec a do konca roka je úverový rámec 370 000€, aké množstvo peňazí
by sa odčerpal, v takej výške budeme mať úver
pp. Ing. Augustín Viater sa opýtal, či budeme musieť čerpať úver
p. starosta odpovedal, že budeme musieť niečo dočerpať aj z úveru, ale v konečnom dôsledku
to môže byť len suma napr. 10 000,-EUR
pp. Ing. František Brňák sa opýtal na informácie ohľadom rekonštrukcie MŠ
p. starosta- celková suma na rekonštrukciu MŠ je 1 247 768€, v pondelok 20.8.2018 si prídu
zástupcovia firmy SOAR prevziať stavenisko a v najbližších dňoch sa začnú stavebné práce
na vonkajšku MŠ ako výmena okien, strechy, izolácia základov a ďalšie činnosti
pp. Jozef Brňák – aká je naša spoluúčasť na rekonštrukciu MŠ
p. starosta – spoluúčasť je 5% na vonkajšie a vnútorné práce a je vo výške celkovo 47 000€
pp. Ing. František Brňák – úvery na čerpanie sú 895 000€, aké je percento zadĺženosti obce
p. starosta vysvetli, že je to fikcia vyrovnania rozpočtu,, nie je to reálne čerpaný úver, je to
kvôli projektom, ktoré by sa mali v budúcnosti realizovať ako spoluúčasti na projekty na
zdravotné stredisko, vodozádržné opatrenia, zberný dvor a ak sa schváli projekt na jasle tiež
budeme musieť vytvoriť fiktívne spoluúčasť a samozrejme spoluúčasť na kanalizáciu.
p. kontrolór – vypočítal zadlženosť obce z bežných prijímov obce za rok 2017 zo sumy
2 395 000€, v ktorej je zahrnutý aj transfer na ZŠ. Vysvetlil, že nemôžeme ako obce prekročiť
hranicu 60% čo je pri prímoch obce suma 1 437 542€ a momentálne ak by sme čerpali
financie pri schválenom úvere Obecným zastupiteľstvom vo výške 370 000€ a autoúveroch čo
je spolu 404 000€ bola b zadĺženosť obce na úrovni 16,89%, ďalej hlavný kontrolór vysvetlil,
že v sume 2 395 000€, z ktorej vypočítal potencionálnu zadĺženosť je zahrnutý aj transfer na
ZŠ, ale pri splátkach bude tento transfer odrátaný a vychádzal z novej metodiky Ministerstva
financií na rok 2017
Následne bola otvorená diskusia k vybudovaniu chodníka na Jasenovskú
pp. Mgr. Emília Chvojková povedala, že chodník na Jasenovkú je veľmi potrebná vec
a bezpečnosť chodcov je na prvom mieste
pp.Ing. František Brňák sa opýtal, či nie je možnosť čerpať fondy zo strany EÚ na budovanie
chodníkov
p.starosta odpovedal, že za štyri roky bola jediná možnosť výstavby chodníka z fondov EÚ a
to projekt na výstavbu chodníka na Pribišskej a to v sume 230 000€ .ďalším projektom je
pokračovanie budovania chodníka na Pribišskej z fondov EÚ a to v dĺžke takmer 700m.
pp. Jozef Rošťák – chodník na Jasenovskú musí byť priorita, nie je tam chodník 20 rokov
pp. Jozef Brňák – musí sa brať do úvahy aj ľudnatosť osád, Jasenovská má približne 861
obyvateľov, chodník tu je naozaj potrebný
pp. Rudolf Brisuda podal informácie o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
- pôvodný krycí list rozpočtu bol vo výške 32 817€ a navýšenie je 5 967€, toto
navýšenie bolo kvôli navlhnutým obvodovým múrom a nábytku, izolácia
a hydroizolačná malta, dokúpil sa odvodňovací žľab, pretože sa znížila podlaha
v hasičskej zbrojnici vznikol spád do požiarnej zbrojnice, musela sa prerábať aj
kanalizácia, kvôli výške sa namontovali rolovacie dvere so senzormi
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým
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opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za:
Jozef Rošťák, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek,
Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: pp. Ing. František Brňák, Jozef Brňák
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu obce a plnenie rozpočtu ZŠ
s MŠ k 30.06.2018
Hlasovanie: za:
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Jozef Rošťák je neprítomný na hlasovaní

p. starosta navrhol, aby sa dal priestor na vyjadrenie pánovi Dušanovi Murínovi
a pánovi Mgr. Petrovi Laššákovi.
p. Dušan Murín predniesol svoju žiadosť v ktorej žiada o povrchovú úpravu obecnej
komunikácie v časti Jasenovská, parcela č. 10092/5. Požiadal OZ o písomné stanovisko k jeho
žiadosti.
pp. Ing. Augustín Viater – stavebná komisia bola obhliadnuť túto komunikáciu, cesta je vo
vlastníctve obce, chýba tam napojenie na úsek cesty, ktorý ďalej pokračuje k rodine
Pokorným. Na zastupiteľstve 13.4.2018 sa povedalo, že keď sa bude v najbližšej dobe
asfaltovať, urobí sa aj táto cesta. Pán Murín je ochotný si určitú finančnú čiastku zafinancovať
aj sám.
p. starosta – treba sa naozaj zamyslieť nad podmienkami asfaltovania obecných ciest, pretože
žiadosti na asfaltovanie ciest máme veľa a bez finančného krytia v rozpočte nemôžeme
objednávať asfaltovanie ciest.
ďalej pán starosta predniesol Petíciu za opravu a vyasfaltovanie cesty okolo pána Rudolfa
Vrábľa smerom k vodojemu, ktorú podpísalo 30 ľudí, žiadosť pána Úradníka, ktorý žiada
o vyasfaltovania výjazdu, žiadosť pána Dendisa o vyasfaltovanie prístupovej cesty. Musia sa
stanoviť presné podmienky opravy ciest, aby zaujali stanovisko voči žiadostiam
pp. Jozef Rošťák – do opravy ciest sa investuje približne 70 000 – 80 000€. Minulý rok sa
opravovala cesta na Bučinu, ktorá bola v havarijnom stave, ďalej sa robila cestu okolo kostola
v centre obce, robila cesta na Brišovku a Fľajšovú. Všetky tieto financie na opravu ciest sa
presunuli na tento rok na výstavbu chodníkov, čiže na budúci rok si vytýčme 70 000 – 80
000€ znovu na opravu ciest.
p. Dušan Murín – cestu, ktorú žiada vyasfaltovať patrí obci a naviezol na ňu približne 200 t
kameniva, obec do tejto cesty ešte neinvestovala
p. starosta – čo sa týka cesty okolo pána Rudolfa Vrábľa smerom k pánovi Fajčákovi, na túto
cestu treba dať podrovnávku, vyčistiť rigoly a vyložiť ich betónovými tvárnicami, suma za
ktorú by sa táto cesta opravila je viac ako 50 000 €
pp. Martin Podstavek – zapisoval počas diskusie pravidlá opráv ciest. Navrhol pravidlá
vysporiadanie cesty, dĺžka a šírka cesty, počet obyvateľov, podklad, či sa tam do budúcna
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plánuje výstavba nových domov a spoluúčasť či už materiálna alebo finančná
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vyasfaltovanie časti obecnej cesty par. číslo 10092/5 z rozpočtovej kapitoly 04 510 budovanie
miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej sume do 1 900 EUR s DPH
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: Jozef Brňák
p.starosta dal slovo pánovi Mgr. Petrovi Laššákovi
p. Laššák predniesol žiadosť o súhlas na dispozičné zmeny priestorov Zelenej lekárne, táto
plánovaná dispozičná zmena sa týka nenosnej priečky v dĺžke 3 m. Zelená lekáreň v Oravskej
Lesnej je filiálka a nemôže mať laboratórium na prípravu individuálne pripravených liekov,
preto by sme chceli zmeniť filiálku na riadnu lekáreň. Podmienka zmeny statusu lekárne na
plnohodnotnú je, aby bol priestor lekárne o výmere 110m². Momentálne máme v prenájme
70,7m² tzn. že nám chýba 40m²
pp. Jozef Brňák – navrhol pri preberaní priestorov poslať na miesto stavebnú komisiu,
ktorá zdokumentuje priestory
pp. Martin Podstavek – zo strany obce sme ochotní pristúpiť k prenajatiu priestorov
p. starosta – priestory, ktoré sa navrhli a to dva sklady a spojovacia chodba nevyhovujú
z dôvodu malej výmery. Jediný priestor, ktorý prichádza do úvahy je priestor, ktorý bez
nájomnej zmluvy užíva v súčasnej dobe pán Alexander Briš.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A/ Na základe statického posudku, zákazkové číslo: 18 050 zo dňa 15.08.2018 dispozičnú
zmenu v nájomných priestoroch lekárne, budova súp. č. 300, a to odstránenie nenosnej
priečky medzi chodbou a skladom, ktorá má len rozdeľovaciu funkciu
B/ nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obec Oravská lesná so sídlom: súp. číslom. 291,
029 57 Oravská Lesná, IČO: 00314722, DIČ: 2020561774 a nájomcom Zelená lekáreň,
PharmDr. Helena Harmatová so sídlom: súp. číslo: 300, 029 57 Oravská Lesná,
IČO:30232783, DIČ: 1021474553 od 1.10.2018 na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je
nájom časti nebytových priestorov v budove súp. číslo 300 – uhoľňa a vodáreň v celkovej
výmere 40m² .
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Rošťák, Jozef Brňák

proti: 0
zdržal sa: 0
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7. Prerokovanie oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A/ že v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude počet poslancov
Obecného zastupiteľstva v obci Oravská Lesná vo volebnom období 2019-2022 v celkovom
počte 11, budú sa voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Oravská Lesná
a v dvoch okrskochB/ Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce
Oravská Lesná pre funkčné obdobie v rokoch 2019 až 2022 tak, že bude vykonávaný v celom
rozsahu.
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Ing. František Brňák sa opýtal, dokedy je možné podať kanditátku na poslanca OZ alebo
starostu obce
p.starosta odpovedal že do polnoci dňa 11.09.2018 bude na obecnom úrade zapisovateľka
miestnej volebnej komisie prijímať kandidátky od kandidátov politických strán a nezávislých
kandidátov
pp. Ing. Augustín Viater – kto preveruje platnosť podpisov na kandidátkach resp. ich úplnosť
p.starosta – je to úloha miestnej volebnej komisie, zapisovateľka miestnej volebnej komisie
prijíma kandidátky a členovia miestnej volebnej komisie delegovaní politickými stranami
preverujú podpisy a úplnosť podaných kandidátnych listín
pp. Jozef Rošťák – koľko musí mať nezávislý kandidát vyzbieraných podpisov na
podpisových listinách
p.starosta – 200 podpisov je určených na starostu aj na poslancov OZ, tento počet podpisov je
určený zákonom pre mestá a obce do 50 000 obyvateľov

8. Prerokovanie zámerov o podanie žiadosti na poskytnutie NFP EÚ
p. starosta vysvetli, že ide o projekt Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa (jasle), predpokladané náklady na podanie projektu 1. kolo – písanie žiadosti,
projektový zámer a rozpočet je nacenený zhruba na 2 500 EUR, prioritne sa jasle napĺňajú
deťmi z obce, ak nie je dostatočné množstvo detí v našej obci oslovia sa najbližšie obce ako
Zákamenné, Novoť atď. Kapacita jaslí je 20 detí vo veku do 3 rokov, zamestnanci musia byť
zdravotné sestry, koncepcia projektu: je to jednopodlažná budova, kde sa bude nachádzať
výdajovňa stravy, dve triedy, herňa, spoločné sociálne zariadenia
Návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podanie žiadosti o NFP Výzva na predkladanie žiadosti projektových zámerov
na podporu o rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej
úrovni, prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kód
výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
9. Interpelácie poslancov
p. starosta – na základe diskusie je potrebné zvolať pracovnú poradu na ktorej sa určia presné
podmienky za ktorých budú postupne riešené opravy miestnych komunikácií v obci Oravská
Lesná
pp. Mgr. Emília Chvojková – manželom Pacoňovcom treba nutne pomôcť s opravou
prístupovej cesty k domu, od marca tohto roka sa z tým nič neurobilo
pp, Jozef Brňák – všetky práce napr. do výšky 3 000€, ktoré sa budú vykonávať treba
termínovať
pp. Martin Podstavek sa opýtal, aké boli náklady na vodovod a vodojem od prvého výkopu až
po tento rok
p. Dulovcová odpovedala, že celkové náklady sú 725 263 € k tomu sa prirátava 69 000€,
dotácia bola 631 520,93 €
Ing. Augustín Viater žiadal starostu obce prehodnotiť štvrtok ako nestránkový deň
pp. Mgr. Emília Chvojková – občania chcú skrátiť stredy do 15.00 hodiny a štvrtok mať
stránkový do 15.00 hodiny.

10. Rôzne
pp. Rudolf Brisuda – predniesol správu zo zasadnutia komisie pre prešetrovanie sťažnosti a na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a komisie verejného
poriadku. Komisia zasadala dňa 20.07.2018 o 18.00 hodine a prítomní boli všetci členovia
komisie. Táto správa je súčasťou zápisnice. Predmetom zasadania komisie bolo
1. Oznámenie od OR PZ Dolný Kubín, Obvodné oddelenie PZ Zákamenné zo dňa
29.06.2018 o požití alkoholických nápojov mladistvou osobou Marekom H. a následne
tou istou osobou vedenie motorového vozidla aj keď je nevodič – mladistvý.
2. Ďalej dopustenie sa priestupku Dávida V., ktorý podával alkoholické nápoje predtým
uvedenej osobe Marekovi H.
Komisia navrhuje, aby obec Oravská Lesná poslala rodičom mladistvého aj samotnému
mladistvému listom pokarhanie za horeuvedené protiprávne konanie a takisto obec
upovedomí ObO PZ Zákamenné o uložení opatrenia pod značkou ORP-P-98/ZK-2018.
ďalej sa schvaľovala nájomná zmluva na nájom obecného bytu medzi obcou Oravská Lesná a
nájomníkom: Anna Kurtulíková a Martin Hablák
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom obecného bytu č. 1 v bytovke č. 1094 medzi
obcou Oravská Lesná a nájomníkom Anna Kurtulíková a taktiež nájomnú zmluvu, ktorej
predmetom je prenájom obecného bytu č. 10 v bytovke č. 1137 medzi obcou Oravská Lesná
a nájomníkom Martin Hablák.
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. František Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Martin Podstavek – navrhol zvolať pracovné stretnutie do 30.09.2018, kde by boli prijaté
podmienky asfaltovania obecných ciest
pp. Ing. Augustín Viater sa opýtal či sa ešte plánuje asfaltovanie obecných ciest
p.starosta – pri ČOVke je trafostanica a elektrikári sa ju rozhodli presunúť aj kvôli posilneniu
v časti Mrzáčka, dohodla sa alternatíva, že pôjde stĺpmi vysokého napätia poza dom pána Jána
Podstavka, zvedie sa po zemi kábel zakope sa do zeme aj po pani Janku Nogovú a podarilo sa
nám z elektrikármi dohodnúť, že do rozpočtu zahrnú aj asfaltovanie a obec by dofinancovala
podložie cesty, keďže vrchná časť cesty je prevedená pod obec a spodná časť je v ROEP
napísaná na obec.
pp. Ing. František Brňák – pani Anna Pojezdalová si dňa 13.8.2018 podala na Obecný úrad
žiadosť o umožnenie výstavby rodinnej chaty na pozemku parc. Číslo C KN 10/88 v lokalite
Tanečník k. ú. Oravská Lesná, ktorá bola prerokovaná aj na pracovnej porade v pondelok.
Otvorili sa dve otázky a to: túto žiadosť zaradiť do budúcna, keď sa bude znovu otvárať ÚPN
- OL a ďalej je potrebné doriešiť prístupovú cestu. pp. Ing. Brňák navrhol, aby sa pani
Pojezdalovej na základe žiadosti odpísalo, že momentálne nie je možné vyhovieť jej žiadosti
a táto žiadosť sa zaradí k ďalšiemu otváraniu ÚPN – OL.
p.starosta – žiadal o dopísanie žiadosti, kde pani Pojezdalová presne určí parcelu, ktorú žiada
zaradiť do ÚPN – OL na výstavbu rodinnej chaty.
pp. Ing. František Brňák – opýtal sa či sa odpísalo na žiadosť pani Chudiakovej Anne, ktorá
žiadala o prehodnoenie stavu prístupovej cesty
p.prednosta – v najbližšej dobe sa tým budeme zaoberať a napíšeme jej odpoveď
pp. Ing. František Brňák – hovorí o pozvánke na stretnutie 24.8.2018 na ktorom sa budú
zúčastnení zaoberať prístupovou cestou okolo Penziónu Kohútik. Majiteľov pozemkov, resp.
perspektívnych majiteľov pozemkov cez ktoré by prístupová cesta mohla viesť je viacero.
pp. Martin Podstavek – keď sa schvaľovala Kvakovka, povedalo sa, že až po donesení
súhlasov budeme riešiť
pp. Ing. Augustín Viater sa opýtam na cestu poza dom pani Márie Hablákovej
p.starosta- je zvolané stretnutie so zástupcami Okresného úradu Námestovo odbor
krízového riadenia aj našim krízovým štábom spolu s vlastníkmi a pokúsime sa požiadať
Ministerstvo vnútra o dotáciu, keďže situácia bola mimoriadna. Jednou z podmienok bolo, že
pani Habláková umožní prístup na svoj pozemok. Ak táto podmienka bude splnená bude sa to
riešiť ďalej. Čo sa týka ceny rúr na zatrubnenie 100m úsek je nacenený na 17 000€, táto cena
je bez obsypu a položenia a ďalších prác. Hydrogeológia konštatovali pri obhliadke, že zosuv
pôdy je pri pozemku pani Hablákovej veľmi nebezpečný
pp. Ing. Augustín Viater – nech vystane požiadavka z obce, kde bude presne určený termín
13

zameriavania pozemkov, kde sa stretne stavebná komisia a dotknutí majitelia pozemkov a na
druhý deň sa zavolá geodet
o 20.00 opustila rokovaciu miestnosť pp. Mgr. Emília Chvojková
pp. Jozef Rošťák – čo sa týka cesty okolo pána Vrábľa k vodojemu, treba zavolať všetkých
účastníkov a dohodnúť sa na prevedení cesty pod obec
p.starosta vysvetli, že pokiaľ nie je ukončená ROEP je to veľmi komplikované
pp. Jozef Brňák – treba vyriešiť vlastnícke vzťahy a zavolať finišér
p.starosta – povedal, že cesta je vo veľmi zlom stave a bolo by treba zavolať aj valec
pp. Ing. Augustín Viater – či by sa nedal spomaľovač na Bučinu, na rovinu okolo Kurekovej
Agneši, pretože tam veľmi rýchlo jazdia autá
p.prednosta – ide sa tam osadiť značky 30
pp. Ing. Augustín Viater – dala by sa takáto značka osadiť aj na Gure pri Trojici
pp. Jozef Brňák - navrhol vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pod cestou
p.starosta – cesta je zameraná po pána Jozefa Fajčáka. Zvolá sa pracovné stretnutie za
účelom vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zvolanie pracovného stretnutia za účelom vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov do
15.9.2018.
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František
Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
p.starosta predniesol žiadosť pána Úradníka, ktorý žiada o vyasfaldovanie cesty, ktorá je
v jeho vlastníctve, ale je ochotný ju prepísať na obec.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Žiadosť pána Ľudovíta Úradníka a Janky Úradnikovej a ich žiadosť bude zaradená do
zoznamu žiadostí a bude riešená podľa finančných možností rozpočtu obce
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František
Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
p.starosta prečítal ďalšiu žiadosť pani Jožky Olbertovej, v ktorej žiadala o kosenie
a odstránenie pokosenej trávy popri chodníkoch a hlavnej ceste. Ak by obec nemala
dostatočný personál sú ochotní kosiť a upravovať chodníky za poplatok, ktorý bude stanovený
obcou.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo odporúča
Žiadosť pani Jožky Olbertovej smerovať na Žilinsky samosprávny kraj, keďže pozemok popri
ceste II/520 patrí Vyššiemu územnému celku.
Hlasovanie: za:

Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František
Brňák, Jozef Brňák, Jozef Rošťák

proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu číslo 11. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.10 hod.
Zapísala: Bc. Mária Mateášová

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
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Overovatelia:
Martin Podstavek, poslanec OZ ......................................................

Jozef Rošťák, poslanec OZ ........................................................

U z n e s e n i e číslo 66/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 67/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu, kde za bod č. 5 sa doplňuje bod č. 6 – Prerokovanie zmeny
rozpočtu obce a informácie o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018. Nasledujúce body sa
prečíslujú podľa poradia.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 68/2018 zo dňa 16. 8. 2018

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 69/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3. podľa §14
ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami
a navýšenie príjmov a výdavkov upravené 30.06.2018
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 70/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č.7 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b/
zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 71/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce a plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Oravská Lesná
299 k 30.06.2018
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 72/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyasfaltovanie časti obecnej cesty par. číslo 10092/5 z rozpočtovej kapitoly 04 510 budovanie
miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej sume do 1 900 EUR s DPH
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 73/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
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schvaľuje
A/ Na základe statického posudku, zákazkové číslo: 18 050 zo dňa 15.08.2018 dispozičnú
zmenu v nájomných priestoroch lekárne, budova súp. č. 300, a to odstránenie nenosnej
priečky medzi chodbou a skladom, ktorá má len rozdeľovaciu funkciu
B/ nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obec Oravská lesná so sídlom: súp. číslom. 291,
029 57 Oravská Lesná, IČO: 00314722, DIČ: 2020561774 a nájomcom Zelená lekáreň,
PharmDr. Helena Harmatová so sídlom: súp. číslo: 300, 029 57 Oravská Lesná,
IČO:30232783, DIČ: 1021474553 od 1.10.2018 na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je
nájom časti nebytových priestorov v budove súp. číslo 300 – uhoľňa a vodáreň v celkovej
výmere 40m² .
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 74/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ že v zmysle ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude počet poslancov
Obecného zastupiteľstva v obci Oravská Lesná vo volebnom období 2019-2022 v celkovom
počte 11, budú sa voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Oravská Lesná
a v dvoch okrskochB/ Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce
Oravská Lesná pre funkčné obdobie v rokoch 2019 až 2022 tak, že bude vykonávaný v celom
rozsahu.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 75/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podanie žiadosti do prvého kola hodnotenia- projektový zámer v rámci výzvy na
predkladanie projektových zámerov na podporu o rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3
rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a
kvalitnejším verejným službám, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 76/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom obecného bytu č. 1 v bytovke č. 1094 medzi
obcou Oravská Lesná a nájomníkom Anna Kurtulíková a taktiež nájomnú zmluvu, ktorej
predmetom je prenájom obecného bytu č. 10 v bytovke č. 1137 medzi obcou Oravská Lesná
a nájomníkom Martin Hablák.
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JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 77/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvolanie pracovného stretnutia za účelom vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov na
ceste okolo pána Rudolfa Vrábľa do 15.9.2018.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 78/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Žiadosť pána Ľudovíta Úradníka a Janky Úradnikovej, túto zaraďuje do zoznamu žiadostí
s tým, že bude riešená podľa finančných možností rozpočtu obce po ukončení a zapísaní
ROEP v katastrálnom území Oravská Lesná
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 79/2018 zo dňa 16. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo
odporúča
Žiadosť pani Jožky Olbertovej adresovať na Žilinsky samosprávny kraj, keďže pozemok
popri ceste II/520 je v jeho vlastníctve a správe.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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