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 26. októbra 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
26. októbra 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, Anna Opartyová, Mgr. Emília
Chvojková, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing.
František Brňák, Ladislav Briš
Neprítomný:

Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, Bc. Blažej Holubčík

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Anna Pojezdalová
Overovatelia: Ladislav Briš
Jozef Brňák

K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Martin Podstavek, predseda, pp. Mgr. Emília Chvojková, Jozef Rošťák ,
členovia
Mandátová komisia: Ing. Augustín Viater, predseda, pp. Anna Opartyová, Ing. František
Brňák,
členovia
Predseda mandátovej komisie Ing. Augustín Viater konštatoval, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
-

starosta informoval prítomných o zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Touto novelou sa mení aj schvaľovanie programu rokovania OZ. Poslanci OZ musia
hlasovať o navrhnutom programe rokovania OZ a následne ak niekto dá pozmeňujúci
alebo doplňujúci
návrh programu, musí ho odsúhlasiť nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov.

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 úpravy rozpočtu
7. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemku C-KN č.7741
8. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zámennej zmluve na pozemky
podľa GP č. 10400/35, 10400/36, 10962/3, 10962/2, pozemky UO č. 10823
9. Prerokovanie „Zmluvy o prevode správy majetku obce“ - telocvičňa
10. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver rokovania
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková,
Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

-

p. starosta navrhol za bod č. 9 doplniť bod č. 10 – Prerokovanie správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná za rok 2017/2018

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 9 sa
dopĺňa bod č. 10 – Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská
Lesná za rok 2017/2018. .Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková,
Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš
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. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu
7. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemku C-KN č.7741
8. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zámennej zmluve na pozemky
podľa GP č. 10400/35, 10400/36, 10962/3, 10962/2, pozemky UO č. 10823
9. Prerokovanie „Zmluvy o prevode správy majetku obce“ – telocvičňa
10. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná za
rok 2017/2018
11. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. 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.
Uznesenie číslo 77/2018 – nie je splnené. Je vypracovaný návrh geometrického plánu.
Dotknutí vlastníci sú zvolaní na 26. 11. 2018. Na tomto stretnutí majú vyjadriť svoje
stanovisko ku geometrickému plánu.
-

k vyasfaltovaniu časti miestnej komunikácie, ktorú žiadal Dušan Murín z Jasenovskej
p. starosta povedal, že momentálne sa nedá z kapacitných možností zaobstarať žiadna
firma, ktorá by vyasfaltovanie zrealizovala.

-

ďalej sa poslanci informovali o stave projektu na dokončenie chodníka na Pribišskej.
P. starosta podal nasledovné informácie: Zo strany Poľského riadiaceho orgánu je
daný súhlas na dobudovanie tohto chodníka, avšak zo strany VÚC nie sú odstránené
vady a nedorobky na tomto chodníku. Pokračovať v dobudovaní tohto chodníka je
možné až po odstránení týchto vád. Zatiaľ by bolo riešenie, že by sme si tieto vady

odstránili samy na vlastné náklady a následne by VÚC zaplatil tieto práce obci a nie
firme, ktorá doposiaľ neodstránila chyby a nedostatky.
-

ďalej sa informovali:
o možnosti budovania športového ihriská, kde starosta konštatoval, že zatiaľ ešte
nevyšla výzva
o opiľovanie a výrub stromov okolo chodníka - v niektorých častiach, ktoré boli
veľmi nebezpečné sa výrub stromov už uskutočnil /reagoval starosta/
oprava vodojemu – potrebné náležitosti sú skompletizované, spustí sa skúšobná
prevádzka, potrebné vyjadrenie z hygieny. Do konca roka by mal byť vodovod
a vodojem skolaudovaný.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 39/2018 zo dňa 18. 5. 2018 do 30. 9. 2019 a zmena
termínu uznesenia č. 40/2018 zo dňa 18. 5. 2018 do 30. 9. 2019
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0
Mgr. Emília Chvojková – neprítomná
Ďalej boli dotazy na dokončenie chodníka na Pribišskú..
- p. starosta povedal, že už 2 krát nedodržali termín.
- pp. František Brňák navrhol osloviť VÚC, aby prerokovali
spojených s odstránením vád

kompenzáciu nákladov

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo žiada
starostu obce o prerokovanie kompenzácie nákladov spojených s odstránením vád
a nedorobkov na zatrúbení cestnej priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná, miestna
časť Pribišská, financované z projektu rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca –
Zákamenné – Oravská Lesná a cesty III/2270 Zákamenné – Novoť – Štátna hranica.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková,
Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A/Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 do 31. 1. 2019
B/ Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 22/2018 do 30. 6. 2019

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Mgr. Emília
Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0
-

p. Mgr. Peter Laššák vedúci /zástupca/ Zelenej lekárne v Oravskej Lesnej predniesol
žiadosť o rozšírenie priestorov Zelenej lekárne. Predložil fotografie v akom stave tieto
priestory sú. Ďalej Informoval prítomných, že tieto priestory by si rekonštruovali na
vlastné náklady, na základe toho by žiadali úľavu na nájme, poprípade
spolufinancovanie.

-

p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ navrhla napr. zvýhodniť ich v tom, že počas 10
rokov sa im nedá výpoveď

-

p. starosta navrhol spolupodieľanie sa na fakturácií – refundovaní účelne
vynaložených nákladov, ktoré zhodnotia majetok obce

-

p. Ing. Augustín Viater sa pýtal, v akom stave je strecha na starej materskej škôlke

-

poslanci prerokovali spôsob riešenia až po predložení realizačného rozpočtu, kde
obecné zastupiteľstvo zhodnotí preplatenie tých nákladových položiek, ktoré budú
trvalo zabudované do budovy.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Mgr. Emília
Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 6. Prerokovanie úpravy rozpočtu
-

p. starosta informoval prítomných o úprave rozpočtu podľa jednotlivých kapitol
Ide o presun medzi jednotlivými položkami – dotácia zo strany ZŠ, dotácia na knihy.
dotácia na mzdy – ROEP, cena obce, EKO – trieda.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. zmenu rozpočtu obce č. 8 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 4.
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami a navýšenie príjmov a výdavkov
2. zmenu rozpočtu obce č. 9 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 5.
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami a navýšenie príjmov a výdavkov

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Mgr. Emília
Chvojková
proti: 0
zdržal sa: 0
starosta v rámci diskusie ďalej informoval prítomných o ďalších plánovaných
a o schválených projektoch našej obce, ako sú: zdravotné stredisko – komplexná
obnova a rekonštrukcia, vodozadržné opatrenia, z odpadového hospodárstva –
kompostéry do každej domácnosti.
Pri stavbách – telocvičňa – presun finančných prostriedkov na inú kapitolu, nakoľko
splatnosť máme až do roku 2020. Dokončenie materskej škôlky by malo byť do konca
roka 2018. Získali sme dotáciu na kamerový systém – vo výške 5000 €. Celková
cena je 7038. Obec doplatí 2038 €. Ide o HD – kamery - 5 megapixlové.
Previedla sa rekonštrukcia verejného osvetlenia. Miestny rozhlas ešte stále
v niektorých častiach je vo veľmi zlom stave, je potrebné vymeniť celé káblové vedenie
Na zdravotné stredisko bolo potrebné vypracovať realizačný projekt, ktorý je potrebný
k stavebnému povoleniu a ktorý zahŕňa rekonštrukciu ambulancií, parkovacie miesta
vo výške dotácie 840 000 €. Postupne sa budujú chodníky na cintorín. Sála
kultúrneho
domu sa bude rekonštruovať v budúcom období. Tieto nové projekty
zahŕňajú výšku
dotácie cca 3, 7 mil €. Dokončila sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
a tiež sa
vlastnícky vysporiadala.
-

-

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ školy povedal, že pred 8 rokmi sa dalo na projekt
telocvične 33 000,- € a bol zbytočný.

Keďže neustále sú dotazy na čerpanie úveru, p. starosta informoval prítomných, že úver vo
výške 370 000 € obec nečerpá.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce č. 10 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods.
2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková
proti: 0
zdržal sa: pp. Ing. František Brňák

K bodu číslo 7. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemku C-KN č. 7741
Jedná sa o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemku C-KN č. 7741 medzi obcou Oravská
Lesná a Annou Brňákovou. Poslanci po diskusií navrhli kúpnu cenu vo výške 12 € /m2
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemku parc. č 7741 o výmere 126 m2 v k. ú.
Oravská Lesná medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722
a Annou Brňákovou, r.č. 495218/090 bytom Oravská Lesná 306, ktorý bude vo vlastníctve
Anny Brňákovej na základe Rozhodnutia ROEP č. 2011/01608/Maj.

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing.
František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 8. Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zámennej zmluve na
pozemky podľa GP č. 10400/35, 10400/36, 10962/3, 10962/2, pozemky UO č. 10823

-

ide o definitívne usporiadanie vzťahov vlastníckych práv k pozemku pod vodojemom
a to zámenou alebo kúpou zmluvou o budúcej zmluve.

-

p. Lukáš Úradník, zástupca Janky Úradníkovej objasnil prítomným dlhoročnú
problematiku vysporiadania a zámeny týchto pozemkov a navrhol zámenu uvedených
pozemkov. Ďalej povedal, že v blízkosti vodojemu má p. Janka Úradníková ďalšie

pozemky, ktoré ponúkol obci na odkúpenie, pokiaľ by pre obec boli potrebné. Výšku
kúpnej ceny navrhol 15 € za m2
-

ďalej sa prerokovával pozemok pred vodojemom parc. č. UO 10823, ktoré majú vo
vlastníctve Jozef Srogoň a Jozefína Dulovcová po ½ v rámci ROEP.

-

Po diskusií poslanci OZ hlasovali o týchto návrhoch:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 19/2011, bod A/ zo dňa 27. 6. 2011
schvaľuje
zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi zmluvnými stranami Obcou Oravská Lesná, 029
57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722, ako budúcim prvým vymieňajúcim a Jankou
Úradníkovou, r. Pojezdalovou, r.č. 705718/7676, bytom Jasenovská 1122, 029 57
Oravská
Lesná, OP č. HH200305 ako budúcim druhým vymieňajúcim, ktorej predmetnom bude
zámena pozemku KN-C parc. č. 10400/21 o výmere 517 m2, druh pozemku ostatná plocha
vedený na liste vlastníctva č. 905, k. ú. Oravská Lesná vo vlastníctve obce Oravská Lesná
za pozemok parc. č. 10400/35 o výmere 482 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast
vytvorený z pozemku PK č. 25 evidovaný v PKV č. 18 (z pozemku UO č.10824) na základe
geometrického plánu č. 33857245-7/2009 vypracovaný Ing.
Jozefom Pažickým dňa
24.04.2009 vo vlastníctve p. Jany Úradníkovej na základe právoplatného
rozhodnutia
Obvodného pozemkového úradu v Námestove č. 2007/01087/REOP s termínom do 15. 11.
2018.
Návrh zmluvy o budúcej zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing.
František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

návrh kúpnej ceny na kúpu pozemku parc. č. UO 10823, PKV 18 /10963/2, 10963/3/ vo
výške 8 € za m2.

Hlasovanie: za: pp. Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing. František Brňák
Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh kúpnej ceny na kúpu pozemku parc. č. UO 10823, PKV 18/10963/2, 10963/3/vo výške
10 € za m2, nachádzajúca sa v k. ú. Oravská Lesná.

Hlasovanie: za: pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková,
Ing. František Brňák
proti: Martin Podstavek
zdržal sa: Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák

K bodu číslo 9. Prerokovanie „Zmluvy o prevode správy majetku obce“ - telocvičňa

-

p. starosta predniesol návrh zmluvy o prevode správy majetku obce – novopostavenej
telocvične so súp. číslom 1344 za budovou Základnej školy Oravská Lesná

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o prevode správy majetku obce medzi odovzdávajúcim Obec Oravská Lesná, ako
vlastníkom majetku a medzi preberajúcim ZŠ s MŠ Oravská Lesná, ako správcom majetku,
ktorým predmetom je bezodplatné prenechanie správy svojho nehnuteľného majetku
„Telocvičňa ZŠ a MŠ a Prístavba šatní a učební so súpisným číslom 1344, nachádzajúca sa na
parc. čísle 7765/18 a7765/19 v k. ú. Oravská Lesná, vedená na LV 905.
Zmluva je neoddeliteľnou časťou zápisnice.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing.
František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 10. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská
Lesná za rok 2017/2018

-

správu predniesol p. riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná Mgr. Miroslav Kvak. Správa je
písomná a tvorí súčasť zápisnice.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná za rok 2017/2018
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing.
František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 11. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná
V rámci diskusie p. starosta ozrejmil aktivity, ktoré by boli realizované v rámci tohto
projektu. Ide o odvedenie dažďovej vody v okolí budovy ZŠ, vybudovanie retenčných nádrží,
vsakov, okrasných jazierok, vybudovanie spevnenej parkovacej plochy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán Operačného programu
Kvalita životného prostredia, t.j. Ministerstvo životného prostredia SR
- názov projektu: „Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene
klímy ekosystémovými prístupmi“
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 30 000,00
Eur s DPH z celkových oprávnených výdavkov projektu 600 000,00 Eur s DPH
- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater,
Martin Podstavek, Ladislav Briš , Mgr. Emília Chvojková, Ing.
František Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu číslo 12. Interpelácie poslancov

-

pp. Martin Podstavek, žiadal nádoby na posypávanie miestnej komunikácie cez zimu
na Bučine I a Bučine II v počte 4 k a žiadal zrkadlo na križovatke pri Turoňovi

-

p. riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná Mgr. Miroslav Kvak, požiadal spíliť stromy
v areáli základnej školy, nakoľko ohrozujú život detí

-

pp. Ing. František Brňák sa pýtal na kanalizáciu . P. starosta mu odpovedal, že
momentálne je žaloba na súde.

-

pp. Jozef Brňák mal pripomienku k zastávke pri Turoňovi, ktorú treba zrekonštruovať
a tiež na Jasenovskej, ktorá bola posunutá.

-

pp. Anna Opartyová povedala, že v obci nie je plyn a sme najchladnejšia obec, z tohto
dôvodu by nám mohli poskytnúť nejakú dotáciu na obnovu zdrojov tepla
v domácnostiach, poprípade modernizáciu vykurovania

K bodu číslo 13. Rôzne
Neboli žiadne pripomienky
K bodu číslo 14. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Ladislav Briš , poslanec OZ

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

Jozef Brňák Brňák, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 80/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 81/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 9 sa dopĺňa bod č. 10 – Prerokovanie
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná za rok 2017/2018.
.Nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 82/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 39/2018 zo dňa 18. 5. 2018 do 30. 9. 2019 a zmena
termínu uznesenia č. 40/2018 zo dňa 18. 5. 2018 do 30. 9. 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 83/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce o prerokovanie kompenzácie nákladov spojených s odstránením vád
a nedorobkov na zatrubnení cestnej priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná, miestna
časť Pribišská, financované z projektu rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca –
Zákamenné – Oravská Lesná a cesty III/2270 Zákamenné – Novoť – Štátna hranica

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 84/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 do 31. 1. 2019
B/ Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 22/2018 do 30. 6. 2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 85/2018 zo dňa 26. 10. 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

U z n e s e n i e číslo 86/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. zmenu rozpočtu obce č. 8 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 4.
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami a navýšenie príjmov a výdavkov
2. zmenu rozpočtu obce č. 9 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 5.
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ 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 87/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce č. 10 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 88/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemku parc. č 7741 o výmere 126 m2 v k. ú.
Oravská Lesná medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722
a Annou Brňákovou, r.č. 495218/090 bytom Oravská Lesná 306, ktorý bude vo vlastníctve
Anny Brňákovej na základe Rozhodnutia ROEP č. 2011/01608/Maj.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 89/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 19/2011, bod A/ zo dňa 27. 6. 2011
schvaľuje
zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi zmluvnými stranami Obcou Oravská Lesná, 029
57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722, ako budúcim prvým vymieňajúcim a Jankou
Úradníkovou, r. Pojezdalovou, r.č. 705718/7676, bytom Jasenovská 1122, 029 57
Oravská
Lesná, OP č. HH200305 ako budúcim druhým vymieňajúcim, ktorej predmetnom bude
zámena pozemku KN-C parc. č. 10400/21 o výmere 517 m2, druh pozemku ostatná plocha
vedený na liste vlastníctva č. 905, k. ú. Oravská Lesná vo vlastníctve obce Oravská Lesná
za pozemok parc. č. 10400/35 o výmere 482 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast
vytvorený z pozemku PK č. 25 evidovaný v PKV č. 18 (z pozemku UO č.10824) na základe
geometrického plánu č. 33857245-7/2009 vypracovaný Ing.
Jozefom Pažickým dňa
24.04.2009 vo vlastníctve p. Jany Úradníkovej na základe právoplatného
rozhodnutia
Obvodného pozemkového úradu v Námestove č. 2007/01087/REOP s termínom do 15. 11.
2018.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 90/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh kúpnej ceny na kúpu pozemku parc. č. UO 10823, PKV 18 vo výške 10 € za m2,
nachádzajúca sa v k. ú. Oravská Lesná.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 91/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o prevode správy majetku obce medzi odovzdávajúcim Obec Oravská Lesná, ako
vlastníkom majetku a medzi preberajúcim ZŠ s MŠ Oravská Lesná, ako správcom majetku,
ktorým predmetom je bezodplatné prenechanie správy svojho nehnuteľného majetku
„Telocvičňa ZŠ a MŠ a Prístavba šatní a učební“ so súpisným číslom 1344, nachádzajúca sa
na parc. čísle 7765/18 a7765/19 v k. ú. Oravská Lesná, vedená na LV 905.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 92/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná za rok 2017/2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 93/2018 zo dňa 26. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán Operačného programu
Kvalita životného prostredia, t.j. Ministerstvo životného prostredia SR
- názov projektu: „Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene
klímy ekosystémovými prístupmi“
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 30 000,00
Eur s DPH z celkových oprávnených výdavkov projektu 600 000,00 Eur s DPH
- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

