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 21. jún 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
21. jún 2019 o 15.00 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, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ladislav Briš,
Emil Rabčan, Ing. Miroslav Kolenčík, Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef
Rošťák od 15.30 hod.
N e p r í t o m n ý : Mgr. Dominik Dendis
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór

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: Anton Kojda
Ing. Miroslav Kolenčík
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ladislav Briš, predseda, pp. Emil Rabčan, Martin Podstavek členovia
Mandátová komisia: Silvia Srogoňová, predseda, pp. Jozef Rošťák, Marek Bjalorit, členovia
Predsedníčka mandátovej komisie p. Silvia Srogoňová konštatovala, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.
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K bodu 4. Schválenie programu rokovania
Bol navrhnutý nasledovný program rokovania:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie stavu projektu Zníženia energetickej náročnosti MŠ v obci Oravská
Lesná
6. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
7. Prerokovanie programu odpadového hospodárstva za roky 2016-2020
8. Prerokovanie kúpnych a zámenných zmlúv
9. Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná
10. Prerokovanie návrhu VZN o dotáciách
11. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 2.
polrok 2019
12. Stanovisko hlavného kontrolóra ku Záverečnému účtu
13. Prerokovanie záverečného účtu
14. Prerokovanie investičných akcií obce
15. Úprava rozpočtu
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Záver rokovania

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie: za: pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Jozef Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0
p. Martin Podstavek navrhol za bod č. 4 doplniť nový bod č. 5 – Prerokovanie žiadosti
o stanovisko pre stavbu „Základňová stanica NOORL O2 Slovakia s.r.o. a NN elektrická
prípojka“. Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 4 sa
dopĺňa bod č. 5 – Prerokovanie žiadosti o stanovisko pre stavbu „Základňová stanica NOORL
O2 Slovakia s.r.o. a NN elektrická prípojka“. Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia.

Hlasovanie: za:
pp. Silvia Srogoňová, Ladislav Briš , Marek Bjalorit, Ing. Miroslav
Kolenčík, Anton Kojda, Martin Podstavek, Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák
proti: 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie žiadosti o stanovisko pre stavbu „Základňová stanica NOORL O2
Slovakia s.r.o. a NN elektrická prípojka“
6. Prerokovanie stavu projektu Zníženia energetickej náročnosti MŠ v obci Oravská
Lesná
7. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
8. Prerokovanie programu odpadového hospodárstva za roky 2016-2020
9. Prerokovanie kúpnych a zámenných zmlúv
10. Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná
11. Prerokovanie návrhu VZN o dotáciách
12. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 2.
polrok 2019
13. Stanovisko hlavného kontrolóra ku Záverečnému účtu
14. Prerokovanie záverečného účtu
15. Prerokovanie investičných akcií obce
16. Úprava rozpočtu
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver rokovania
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K bodu 5. Prerokovanie žiadosti o stanovisko pre stavbu „Základňová stanica NOORL
O2 Slovakia s.r.o. a NN elektrická prípojka.
p. starosta – na stavebný úrad bola doručená žiadosť o stanovisko našej obce doručená spolu
so súhlasom vlastníka na umiestnenie stavby a s lokalizáciou miesta, kde by stanica mala byť
umiestnená. Od spoločnosti TeleDat komunikačné systémy bol poskytnutý opis stavby a ide
o stavbu, ktorá nie je podchytená územným plánom. Stavba je umiestnená približne 150m od
vysielača Orange Slovensko, ktorý je na Kohútiku pri vrcholovej stanici lanovky. Malo by ísť
o posilnenie signálu operátora O2.
p. Ing. Slaninka - vo vašej lokalite už existuje telekomunikačný stožiar spoločnosti Orange,
ktorý je umiestnený na Kohútiku a pokračujúca cesta je poľná, presná výmera vzdialenosti je
106m za Orange stanicou. Spoločnosť O2 žiadalo o umiestnenie svojich technologických
zariadení /končí „národný roaming“/ na vysielači Orange, ale žiaľ taká žiadosť bola
zamietnutá, preto sme hľadali náhradné miesto. Miesto, kde bude vysielač umiestnený bude
teda 106m od vysielača Orange na pozemku pani Terézie Belicajovej, s ktorou bola
uzatvorená nájomná zmluva. Stožiar bude mať výšku 40m a pôdorysne bude zaberať plochu
10x10m z pozemku pani Belicajovej.
pp, Ing. Miroslav Kolenčík – nebude obmedzovať stožiar existujúcu cestu?
p. Ing. Slaninka – stožiar je zakreslený priamo na pozemku pani Belicajovej nie na ceste
a prípojka pôjde popri ceste. Do podmienok obce sa dá dať, že nesmie dôjsť k poškodeniu
existujúceho stavu cesty, výkopová zemina bude kladená na opačnú stranu cesty, Obce nám
dávajú rôzne podmienky.
pp. Anton Kojda – keď poškodíte cestu domiešavačmi, opraví sa?
p. Ing. Slaninka – tieto podmienky obce dávajú a musia sa tieto podmienky zapracovať do
stanoviska obce
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – vysielač je natlačený na cestu, aby sme nemali problém
s využívaním cesty a cez sezónu tam chodia traktory kosiť a cez zimu orať. Navrhujem aspoň
o meter až dva metre odsunúť vysielač od cesty.
p. Ing. Slaninka – pred realizáciou stavby nás na mieste navštívi stavebná komisia, ktorá
zapíše podmienky, môže tam byť prítomný geodet, ktorý zakreslí skutkový stav.
p. starosta – potrebujeme presne definovať funkciu čo konkrétne bude vysielač obsahovať
a prenášať a zároveň výhľad a harmonogram realizácie
p. Ing. Slaninka – v roku 2016 došlo k zásadnému rozhodnutiu v našej spoločnosti a bola
začatá rozsiahla výstavba stožiarov po celom Slovensku. Ku koncu roku 2019 sa bude
vypínať národný roaming. Tí, ktorí majú signál a služby spoločnosti O2 anie je tam pokrytie
siete O2 – ide sa cez vnútroštátny /národný/ roaming od Slovak Telekomu a práve tento
roaming od Slovak Telekomu sa bude vypínať. To znamená, že je našou maximálnou snahou
pokryť tzv. biele miesta, aby bol dopad na užívateľov čo najmenší. Je to inžinierska stavba, je
možné ju povoliť jednostupňovým konaním, tzn. na základe územného rozhodnutia. Nie je
nutný druhý stupeň a to stavebné konanie a následne kolaudácia.
p. starosta – funkcionalita stožiaru bude len na prenos signálu?
p. Ing. Slaninka – obce občas využívajú naše stožiare na napr. obecné kamery. Je možné
stožiar využiť rôznym spôsobom.
pp .Martin Podstavek – je možné časť stožiara využiť ako vyhliadkovú vežu?
p. Ing. Slaninka – vyhliadková veža má veľmi špecifické požiadavky, sú tam rôzne
bezpečnostné predpisy.
pp. Ing. Augustín Viater – čo sa týka obmedzenia majiteľov pozemkov
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p. Ing. Slaninka – jediné obmedzenie je pol metra od stožiara bude vedená prípojka, uloží sa
súbežne s cestou a bude to z bezpečnostných dôvodov ohradené
pp. Ladislav Briš – či sa kontaktovali majitelia okolitých pozemkov
p. starosta – je na nás ako na obci či takúto stavbu povolíme alebo nie, územný plán takýto
druh stavby nerieši. Táto stavba sa dá povoliť buď rozhodnutím Obecného zastupiteľstva
alebo verejného zhromaždenia obyvateľov obce.
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – skúsme ísť do verzie s vyhliadkovou vežou
p. Ing.Slaninka – vyhliadková veža by spoločnosť vyšla násobne viac ako stožiar a tam by
O2 zvažovalo či stožiar za takýchto okolností vôbec postaviť
p. starosta - zaznamenal som body, ktoré by boli zahrnuté v požiadavkách, a to: uvedenie
cesty po výkopových prácach do pôvodného stavu, uloženie nadbytočnej výkopovej zeminy
na skládku a spätný zásyp vykonať tak, aby bola zachovaná odstupová vzdialenosť od cesty
a v rámci územného konania prizvať aj poslancov OZ
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – ako predseda stavebnej komisie súhlasí s výstavbou stožiara
len v prípade, že to bude spojené spolu s vyhliadkovou vežou
pp. Jozef Brňák navrhol, že na konkrétnom stanovisku sa dohodne Obecné zastupiteľstvo
v priebehu dnešného rokovania a v najbližších dňoch bude obec informovať spoločnosť O2
o tom ku akému záveru poslanci OZ dospeli.
p. starosta poďakoval pánovi Ing. Slaninkovi zo spoločnosti O2 za účasť a objasnenie
problematiky výstavby stožiara

K bodu č. 6 Prerokovanie stavu projektu Zníženia energetickej náročnosti MŠ v obci
Oravská Lesná
p.starosta – zosumarizoval poslancom závery, ktoré boli prijaté na finančnej komisii, kdesme
preberali zmenu rozpočtu týkajúcu sa financovania MŠ IROP vnútorné dokončenie
a rozšírenie kapacity, MŠ zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, strechy elektrických
rozvodov, svietidiel atď. V rámci vnútorného dokončenia treba ešte dodať vnútorné
vybavenie ako stoly, stoličky, čakáme na umývaciu linku do kuchyne a mimo projektu sa
dopĺňali deliace steny medzi WC, nové madlá a výplne na staré schodisko, ktoré sa obrúsilo
a natrelo.
prerokovanie bodu č.6 sa odsunulo na neskôr z dôvodu príchodu pána poslanca NRSR
Igora Janckulíka, ktorý prišiel informovať obecné zastupiteľstvo o stave reklamácie
cesty II/520.
p.poslanec NRSR Igor Janckulík – situácia nie je ideálna a aj nás ako ŽSK trápi, preto Vám
chcem povedať genézu, čo všetko sme preto urobili aby sa situácia zlepšila. Už v roku 2013
som upozorňoval, že nie je na Slovensku horšej cesty ako II/520 Oravská Lesná –
Zákamenné. Peniaze na rekonštrukciu cesty sa získali s eurofondov a neopravila sa len cesta
ale robilo sa aj zatrubňovanie priekop ako predpríprava na budovanie chodníkov. Cesta sa
začala rekonštruovať koncom roku 2017 a dôvodom prečo sa začalo až koncom roka bolo, že
sa pridlho naťahovalo verejné obstarávanie a aby neprepadli peniaze z fondov, tak sa
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rekonštrukcia musela spustiť ešte pred zimou. Firma Cesty SK, ktorá je zhotoviteľom opravy
cesty II/520 a vyhrala verejné obstarávanie, vyfrézovala väčšiu časť cesty ako mali a počítali
s tým že to stihnú dokončiť, ale chýbal im asi jeden týždeň. Táto firma bola vedením ŽSK
odvolaná na Kysuce, kde mali dokončiť inú rekonštrukciu cesty a keď sa vrátili späť do
Oravskej Lesnej poveternostné podmienky sa zhoršili a tým pádom cestu nemohli dokončiť.
Na jar sa opäť začalo s rekonštrukciou ale postupom času sa zistilo, že asfaltová zmes, ktorá
bola použitá na cestu, nebola dobrá a vykazovala rôzne poškodenia a preto sme sa rozhodli, že
sa táto cesta bude reklamovať. Reklamoval sa celý intravilán, urobili sa odvrty a skúmal sa
asfalt a zistilo sa že bolo zle použité spojivo. Príčinou bolo aj to, že vozili asfalt z Okoličného
od Liptovského Mikuláša z obaľovačky a tá vzdialenosť bola príliš veľká. Podľa stavebného
dozoru boli všetky podmienky splnené ale aj napriek tomu sa stala chyba a spojivo bolo zlé
a sme radi, že zhotoviteľ pristúpil k tomu tak, že reklamáciu uznal. Asfaltová zmes sa
tentokrát bude voziť so Strabagu z Krásna nad Kysucou. Opäť sa však vyskytli nejaké
nedostatky ako zle položený asfalt pri pánovi Murínovi a podobne. V piatok 28.6.2019 bude
pracovné stretnutie a všetky pripomienky treba dať stavebnému dozoru aby sa odstránili.
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – najväčšia chyba je, že sú položené malé rúry, ktoré nestíhajú
odvádzať vodu a tá ostáva na ceste
pp. Ing. Augustín Viater – bude sa reklamovať aj cesta, ktorá je od kostola smerom na
Jasenovskú, popri chodníku sú jamy
pp. Igor Janckulík – áno, aj tento úsek budeme opravovať
p.starosta poďakoval pánovi poslancovi NRSR Igorovi Janckulíkovi a otvoril rokovanie
k bodu č. 6 Prerokovanie stavu projektu Zníženia energetickej náročnosti MŠ v obci Oravská
Lesná.
p. starosta – k ďalším prácam vykonaným mimo projektovej dokumentácie uviedol : za
budovou škôlky je plocha, kde sú umiestnené detské preliezky, hojdačka. Táto plocha musela
byť podľa hygieny zväčšená a toto zväčšenie projekt neobsahoval, preto budeme musieť
dokúpiť tabule na dopadovú plochu. Čo sa týka vonkajších prác, projekt bol financovaný cez
SIEA a nie všetko čo sme potrebovali opraviť sa mohlo dať do oprávnených výdavkov , napr.
nemáme tam odkvapové chodníky, , projekt ďalej neobsahoval 460bm rohovníka na
zateplenie, lišty záveterné, 50m² sokla a ďalšie veci. Firma vyčíslila práce mimo projektovej
dokumentácie /tie, ktoré dokumentácia neobsahovala/ na cca 31 600€. Ďalej nemáme
v projekte lapače snehu.
pp. Jozef Brňák – treba zvolať kontrolný deň na MŠ a nech sa ide pozrieť stavebná komisia
na práce
pp. Martin Podstavek – máme nejaký výkaz v ktorom sa vedú práce naviac?
p. starosta – máme ho a pošleme vám ho mailom
pp. Jozef Rošťák – kedy plánujú ukončiť práce na Materskej škôlke
p. starosta – dnes by mali urobiť dokončovacie práce
pp. Ing. Miroslav Kolenčík - pri preberaní stavby dajme kontrolný deň
K bodu č. 7 Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
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Hlavný kontrolór obce prečítal správu o plnení uznesení. Správa o kontrole plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva je za obdobie od 01.03.2019 do 20.06.2019. Správa je písomná
a tvorí súčasť zápisnice.
Nesplnené Uznesenie 40/2018 zo dňa 18.5.2018 - zabezpečiť rekonštrukciu verejného
osvetlenia v miestnej časti Jasenovská, termín plnenie do 31.5.2019 – p.starosta – verejné
osvetlenie je nerealizovateľné bez toho, aby sa postavil chodník, chodník sa naprojektoval a o
financovanie výstavby chceme požiadať z projektu cezhraničnej spolupráce INTEREG. Od
januára 2020 máme naplánované aktivity na výstavbu chodníka.
Nesplnené uznesenie 52/2017 zo dňa 8.9.2017 – zabezpečiť opravu vodojemu a pripraviť
potrebné náležitosti ku kolaudačnému konaniu, termín plnenia do 15.6.2019 – p. starosta –
oplotenie by bolo realizované prvé dva augustové týždne
pp. Martin Podstavek – ktorá firma bude robiť vodojem
p. starosta – oslovili sme rôzne firmy ako UNISTAV, LUMA-SK
pp. Martin Podstavek – cena za plot je 23 600€ aj s daňou
p. starosta – áno, sú tam doplnené dve bránky,
pp. Martin Podstavek – ja som si dal urobiť pár cenových ponúk, približne na 150m plotu
s 8 rohmi, priechody na bránu, výška 2m, výška stĺpikov 2,5m, farba šedá v cene 14 000€.
p. starosta – mal otázku, či sa jedná o cenu s DPH, pp. nevedel odpovedať. Dodal, že
pôvodná cena oplotenia /podľa CP/ bola 15 500€ s DPH a bola vyhotovená na dĺžku 185 bm,
po obhliadke terénu sa cena navýšila a to z dôvodu dodávky dvoch brán a osadenia,
terénnych úprav nerovného terénu /keďže CP ponuky rátajú s rovinatými pozemkami/
pp. Jozef Brňák – urýchlene objednajme oplotenie, meškáme s termínom

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesení č. 40/2018 a č.
39/2018 z termínu 31.05.2019 na 31.12.2020.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ladislav Briš,
Emil Rabčan, Ing. Miroslav Kolenčík, Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef
Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 na termín
1.9.2019.
Hlasovanie: za: Jozef Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Emil Rabčan, Ing. Miroslav
Kolenčík, Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: Ing. Augustín Viater
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Obecné zastupiteľstvo presúva prerokovanie žiadosti slečny Daniely Nádašskej na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.

K bodu č. 13 Stanovisko hlavného kontrolóra ku Záverečnému účtu
Hlavný kontrolór prečítal stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Oravská Lesná za rok
2018. Stanovisko je písomné a tvorí súčasť zápisnice.
pp .Ing. Augustín Viater – mal otázku, či máme súpis pohľadávok
p. kontrolór – pohľadávky sa zvýšili oproti minulému roku o 2 000€. Najväčší dlžník je pán
Alexander Briš, za PDO je celková dlžná suma 6 200€ a za daň z nehnuteľnosti 1 900€.
p. starosta – čo sa týka dlžnej sumy pána Alexandra Briša, na základ nášho návrhu na
príslušnom súde je vydaný platobný rozkaz, súdom bola určená lehota na zaplatenie, zatiaľ
nám na účet neprišla žiadna platba. V prípade, že dlžná suma nebude uhradená a platobný
rozkaz nadobudne právoplatnosť, môže sa suma vymáhať prostredníctvom exekútora.
K bodu č. 14 Prerokovanie záverečného účtu
p. starosta – pani Dulovcová, finančná účtovníčka obce a audítorka dnes na stretnutí prišli na
chybu, kde základná škola v rámci účtovania nepreviedla vlastné zdroje na účet obce, čím
nám vznikol prebytok, ktorý nebol zaradený do rezervného fondu. Je potrebné urobiť opravu
a následne sa k tomu opäť vyjadrí audítorka. Záverečný účet je v poriadku, ale kvôli
neprevedeniu peniazov od základnej školy nám dnes výrok nedala. Výrok audítora však nie je
podmienkou ku záverečnému účtu, on nám pomáha overiť správnosť údajov pri záverečnom
účte. Audítorka správnosť údajov a hlavne postupov účtovania potvrdila.
p. Dulovcová – oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so záverečným účtom
Návrh na uznesenie:
A ) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Plnenie programového rozpočtu bez výhrad.
3. Tvorbu fondov opráv z prebytku hospodárenia vo výške 5 214,42€.
Hlasovanie: za: pp. Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Emil Rabčan,
Ing. Miroslav Kolenčík, Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: Jozef Brňák
K bodu č.16 Úprava rozpočtu
p. starosta – oboznámil s úpravami rozpočtu, pomenoval kapitoly rozpočtu, ktoré si vyžadujú
úpravu v nadväznosti na prejednané investičné akcie obce
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pp. Martin Podstavek – vieme odhadnúť koľko sme investovali našich peňazí do MŠ?
p. starosta – z vlastných zdrojov sme už preinvestovali cca 310 000€ s tým, že toto boli aj
výdavky na úpravu priestorov škôlky, ktoré neboli a nemohli byť v projekte obsiahnuté.
p. Dulovcová – 802 525,11€ je zaradenie škôlky, je tam stavebná činnosť, schodolez
a vybavenie kuchyne a všetky práce, ešte tam bude vybavenie tried, kuchyne a nábytky.
pp. Martin Podstavek – bavili sme sa aj o oplotení škôlky
p. starosta - treba dokončiť terénne úpravy a ak ideme urobiť projekt jasle, tak je predčasné
riešiť oplotenie
pp. Jozef Rošťák – na finančnej komisii sme sa bavili o novom pracovníkovi na obecný úrad
p. prednosta – určite treba prijať ľudí
p. starosta – v rozpočte nepočítame s položkami ako zdravotné stredisko, zberný dvor
a odvodnenie ZŠ s MŠ, tu nemáme spoluúčasť, spoluúčasť na Zberný dvor je okolo 41 000€,
ďalší projekt je zdravotné stredisko – navrhol stretnutie s pani doktorkou Jatyelovou ohľadom
podpísania zmluvy
pp. Jozef Brňák – kedy sa začne opravovať parkovisko pri zdravotnom stredisku?
p. starosta poveril vedením schôdze pp. Jozefa Rošťáka

K bodu č. 15 Prerokovanie investičných akcií obce
pp. Emil Rabčan- člen návrhovej komisie, navrhol realizovať úpravu parkoviska pri
zdravotnom stredisku do 15.7.2019
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu úpravy parkoviska pri zdravotnom stredisku do
15.7.2019.
Hlasovanie: za: Jozef Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Emil Rabčan, Marek
Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater
proti: 0
zdržal sa: Ing. Miroslav Kolenčík
p. starosta – zo spoločnosti Lesy SR, š.p. nám prišlo rozhodnutie o schválení dotácie vo
výške 15 000€ na opravu miestnej komunikácie
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – so stavebnou komisiou sme prešli obcou a pozerali sme stav
komunikácií, vyčlenili sme 5 najhorších komunikácií. Prvá bola prístupová komunikácia od
Benjamína Briša až po Igora Vrábľa, druhá od Vendelína Mateáša až ku Terézií Chudobovej,
tretia Kvakovka, štvrtá Brišovka okolo vodárne a piata Bučina nad Štefanom Kurekom,
prístupová komunikácia Polťák a Pacoň, bolo tam rokovanie ohľadom cesty, výspravky na
ceste pri Murínovi Antonovi a ostatných komunikáciách našim obecným strojom
19.50 opustil rokovaciu miestnosť pp. Martin Podstavek
p. starosta otvoril diskusiu k opravám ciest
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pp. Jozef Brňák – v prípade, že sa jedná o močaristý podklad, treba cestu odvodniť, odkopať,
nasypať makadam a nedávať asfalt ale panely
v rámci diskusie poslanci OZ postupne diskutovali o najvhodnejšej alternatíve pre opravu
komunikácie, na ktorej financovanie by bolo využitých 15000,- EUR z dotácie od spoločnosti
Lesy SR, š.p.. zhodli sa na tom, že u väčšiny ciest by bolo potrebné osobitne vyspraviť aj
podklad a preto sa zhodli, že najvhodnejším riešením by bola oprava cesty Brišovka smer ku
vysielaču /vodárni/.
p. starosta – žiadal poslancov o stanovenie finančného limitu resp. výšky spolufinancovania
zo strany obce, nakoľko sa cena opravy tejto komunikácie pohybuje niekde okolo 60-70 tisíc
EUR. Zároveň upozornil, že keď sa podpíše zmluva o NFP na Zberný dvor, bude treba
schváliť 5% spoluúčasť.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
opravu cesty od p. Rudolfa Vrábľa č.d. 361 v smere ku p. Jozefovi Fajčákovi č.d. 391 v sume
20 000,- € a to :
- 5 000,- € z rozpočtu obce Oravská Lesná z kapitoly 04 510
- 15 000,- € z dotácie Lesov SR, š.p..
Hlasovanie: za: Jozef Brňák, Ladislav Briš, Emil Rabčan, Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová,
Anton Kojda, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Ing. Miroslav Kolenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
V rámci diskusie vyplynuli dve zmeny rozpočtu obce a to: 1. navýšenie financovania
pracovnej sily na údržbu obce 8000€ z rozpočtovej kapitoly stroje, 2. druhá úprava bola za
účelom úpravy cesty, vyčleniť 5000€ z kapitoly cesty a 15 000 z dotácie SR, š.p.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č.8 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater,
proti: pp. Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
zdržal sa: 0
p. starosta poveril vedením schôdze pp. Jozefa Rošťáka
K bodu č.7 Prerokovanie programu odpadového hospodárstva za roky 2016-2020
p. prednosta oboznámil poslancov OZ s programom Odpadového hospodárstva a následne
otvoril diskusiu
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program odpadového hospodárstva za roky 2016-2020
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č.9 Prerokovanie kúpnych a zámenných zmlúv
p. starosta – pán Ján Paľák spolu s manželkou Valériou nám ako obci ponúkli odpredanie
pozemku vo výmere 1065m² v lokalite pred zberným dvorom na Pribišskej v cene 10€/m².
Pozemok bude využívaný na obslužný priestor k plánovanej ČOV.
ďalšia zmluva je parkovisko oproti vjazdu k zimnému štadiónu, ktoré sa odkupovalo ešte za
bývalého starostu Albína Viatra,
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – tento pozemok sa odkupoval obcou za účelom odpredania
Telovýchovnej jednote
p. starosta – kúpna zmluva je medzi pani Kojdovou a obcou a v roku 2009 bola vyplatená
suma 4000 korún
V rámci diskusie sa poslanci Obecného zastupiteľstva dohodli, že kúpna zmluva na pozemok
registra KN „E“ parcelné číslo 790-lesný pozemok vo výmere 1374 m² sa schváli za účelom
parkovania pri športovom areáli.
p. prednosta – cesta Lngy, momentálne už je pripravená zmluva o budúcej zmluve, p.
Pažický overuje geometrický plán, ďalšie sú dve výmeny, prvá – je cesta okolo Michala
Pojezdalu ale pozemok sa nedá vymeniť, pokiaľ neprejde ROEP, druhá – pozemky na
družstve vymeniť s pani Gabrielou Habľákovou, výmenou by sme získali pozemky kde by
mohlo stáť kompostovisko
pp. Anton Kojda – treba nechať aspoň 6 metrov od hranice cesty, aby tam bola cesta
k pozemkom
pp. Jozef Rošťák – nech sa cesta, ktorá tadiaľ ide prevedie na pozemok
pp, Ing. Augustín Viater – kto je majiteľom ďalších parciel, napr. 8251/2, že by sa tým
krajom nechala cesta, aby bol prístup k ďalším pozemkom
p. prednosta – premietol na mapovom portáli /ortofotomape/ vlastníkov pozemkov
a predstavil návrh na riešenie vysporiadania vlastníctva k pozemkom obce a pani Hablákovej
a tiež pána Brisudu. V rámci diskusie vyplynulo,
1. že je potrebné zvolať stretnutie a pani Gabrielou Habľákovou ako vlastníčkou pozemku,
aby sa presne dojednali podmienky zámeny.
2. Taktiež vyplynulo z diskusie, že poslanci OZ súhlasia so zámenou pozemku pri
Brisudovi Františkovi, musí sa však počkať na zápis rozhodnutia o vydržaní pozemku
pod cestou v prospech obce /ROEP/
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO:
00314722 a Ján PAĽÁK, rodený Paľák, narodený 18.06.1961, rodné číslo 610618/6163,
štátna príslušnosť Slovenská republika a Valéria PAĽÁKOVÁ, rodená Kolenčíková,
narodená 05.06.1965, rodné číslo 655605/6925, obaja bytom 029 57 Oravská Lesná č.s.892,
štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorej predmetom je kúpa pozemkov:
- 1/1-inu parcely registra KN „C“ parcelné č.12091/6-trvalý trávny porast o výmere 338 m2,
zapísanú v LV č.4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l
na meno predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 12091/13-trvalý trávny
porast o výmere 643m2, vytvorená geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019,
vyhotoviteľa Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným
dňa 21.06.2019 z pozemku registra KN „C“ č.12091/1-trvalý trávny porast o výmere 1817m2,
zapísaného v LV č.4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B
1 na meno predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku parcely registra KN „C“ č.12091/14-trvalý trávny porast
o výmere 44m2, vytvorený geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019,
vyhotoviteľa Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným
dňa 21.06.2019 z pozemku registra KN „C“ č.12091/2-ostatná plocha o výmere 288m2,
zapísaný v LV č.4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo pod B 1 na
mená predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ č.12090/4-lesný pozemok o výmere 40
m2, vytvorený geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019, vyhotoviteľa Ing. Jozef
Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 21.06.2019
z pozemku registra KN „C“ č.12090/1-lesný pozemok o výmere 3414m2, zapísaný v LV
č.1160 k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo pod B 2 na meno
predávajúcej Valérie Paľákovej, rod. Kolenčíkovej v 1/1-ine,
za cenu 10,. €/m2. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra
uhradí Obec Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722 a
Štefániou KOJDOVOU, rodenou Kolenčíkovou, narodená 01.11.1953, rodné
číslo:536101/301, bytom 029 57 Oravská Lesná 445, ktorej predmetom je predaj pozemoku
registra KN „E“ parcelné číslo 7920-lesný pozemok o výmere 1374 m2, zapísaný vo výpise z
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katastra nehnuteľností LV č.2811 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1-ine za cenu 1,- €. Poplatok za vklad do
katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722
a Mária Turoňová, rodený Brachňáková, narodená 28.07.1951, rodné číslo 515728/376,

bytom Jasenovská 423, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika a Anna
Krivulčíková, rodená Brišová, narodená 29.11.1949, rodné číslo 496129/236, obaja bytom
Jasenovská 413, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorej
predmetom je kúpa pozemkov:
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7664/2-trvalý trávny porast
o výmere 121m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
z pozemku registra KN „E“ č.7664-trvalý trávny porast o výmere 760m2, zapísaného v LV
č.3575 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7665/2-ostatná plocha
o výmere 58m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
z pozemku registra KN „E“ č.7665-ostatná plocha o výmere 785m2, zapísaného v LV č.3575 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich
v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7666/2-lesný porast
o výmere 50m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
z pozemku registra KN „E“ č.7666-lesný porast o výmere 801m2, zapísaného v LV č.3575 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1ine,
za cenu 1,. € pre každého predávajúceho za všetky predávajúce pozemky. Poplatok za
vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová , Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
pp. Jozef Brňák – kto bude platiť geometrický plán pri pozemkoch Habľákovej Gabriely?
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p. starosta – je to predmetom dohody
K bodu č. 10 Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná
p. starosta – rozšírenie kapacity MŠ nás do konca školského roka pre našu obec predstavuje
navýšenie výdavkov na prevádzku škôlky okolo 25 500€ /len na spustenie prevádzky,
čiastočne sú v tom aj obedy zadarmo, zahŕňa to aj jedáleň MŠ a ZŠ,/ pri predkladanom
príspevku na režijné náklady zo strany rodičov vo výške 10€/mesačne .
p. riaditeľ základnej školy Mgr. Miroslav Kvak – 10€ je poplatok za umiestnenie dieťaťa
s Materskej škole ale neuhrádza ho rodič, ktorého dieťa je pred prvým rokom povinnej
školskej dochádzky – toto platí štát, to súvisí aj s obedmi, pretože predškoláci si platia réžiu
p. starosta – 10€ si platia tiež od prvého ročníka základnej školy – réžia za obed

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhu VZN o určení výšky príspevkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp. Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef Rošťák, Ing.
Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
Ladislav Briš – neprítomný

K bodu č. 11 Prerokovanie návrhu VZN o dotáciách
p. starosta – je potreba pripraviť VZN o dotáciách
OZ konštatuje že toto VZN je potrebné pripraviť
K bodu č. 12 Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská
Lesná na 2. polrok 2019
p. starosta predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.
Konštatoval, že plán úloh môže zastupiteľstvo meniť aj počas polroka.
pp. Jozef Rošťák – aby pripravil zásady hospodárenia s majetkom obce
v rámci diskusie bol prednesený návrh doplnenie kontrolných činností hlavného kontrolóra
v časti ostatné kontroly, konkrétne príprava zásad hospodárenia s majetkom obce
o 21.50 opustil rokovaciu miestnosť Ladislav Briš
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Oravská Lesná na 2. Polrok s doplnením ostatných kontrol o kontrolu zásad hospodárenia
s majetkom obce
Hlasovanie: za: pp.Ladislav Briš, , Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef
Rošťák, Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 17 Interpelácie poslancov
pp. Jozef Rošťák – svetlo na Gure pri otočni ku Florekom, že tam už nie je a bolo tam, bolo
by treba prejsť celou obcou a pozrieť osvetlenie
p. starosta – čo sa týka rozhlasu, popýtali sme firmu Oravu – SK, aby nám premerali rozhlas
na Gure a nacenili trasu rozhlasu
pp. Jozef Rošťák – koľko stojí kábel na rozhlas na Guru?
p. prednosta – okolo 1,20€ s DPH a plus taká istá cena je aj za robotu, rozhlas musíme
opraviť a každý rok by sa mohlo natiahnuť 5 až 10km káblu
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – čo máme zrenovované z rozhlasu
p. starosta – doplnené sú reproduktory o približne 55 reproduktorov, cca 30 ks z existujúcich
je vymenených, kompletne sme vymenili ústredňu na obecnom úrade
K bodu č. 18 Rôzne
p. starosta – na obec nám prišla žiadosť o vydanie stanoviska na pripojenie optickej prípojky
/na trase od obecného úradu až po miesto vysielača spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na
Kohútiku/ s tým, že spoločnosť žiada o popis podmienok, ktoré by boli v rámci uvedeného
prepojenia kladené zo strany obce
pp. Jozef Rošťák – nech urobia fotodokumentáciu pred a po realizácií diela, aby sme vedeli,
aký bol pôvodný stav
ďalej bola vedená diskusia o žiadosti o zámenu cesty pri pánovi Škamorovi Martinovi.
Konštatovalo sa, že je potrebné celý návrh prejednať na nasledujúcej schôdzi OZ.
pp. Jozef Rošťák – sa v ďalšej diskusii vyjadril k prezentácii záujmu spoločnosti O2
Slovensko, a.s. postaviť na Kohútiku ďalší stožiar na posilnenie site tohto operátora.
Plánujeme tam postaviť vyhliadkovú vežu, nechceme tam ďalší stožiar
pp. Ing. Miroslav Kolenčík – dohodnime sa či ideme na tomto mieste riešiť vyhliadkovú
vežu
p. prednosta – máme pozemok za starým kostolom, mohla by byť vyhliadková veža tam

16

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na výstavbu stanice „základňová stanica NOORL
O2 Slovakia, s.r.o. A NN elektrická prípojka“ s podmienkami : po realizácii výkopových prác
uviesť terén /prístupovú komunikáciu/ do pôvodného stavu /násyp štrkodrvy a pod./. Osadenie
stožiara odsunúť na bezpečnú vzdialenosť od miestnej komunikácie /od okraja cesty podľa
skutočného stavu/ vo vzdialenosti minimálne 8 m. Ak dôjde pri výstavbe dopravou materiálu
alebo použitím inej techniky k poškodeniu prístupovej miestnej komunikácie, túto je
stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. Za týmto účelom je potrebné pred začatím
prác zhotoviť podrobnú fotodokumentáciu stavu tejto miestnej komunikácie. Pri projektovaní
stožiara nastaviť technické parametre tak, aby bolo možné stožiar využívať aj ako
vyhliadkovú vežu. Zároveň poslanci OZ žiadajú všetky podrobnosti súvisiace s osadením
stožiara prerokovať v rámci územného konania, na ktoré žiadajú byť prizvaní.
Hlasovanie: za: pp. Marek Bjalorit, Silvia Srogoňová, Anton Kojda, Jozef Rošťák, Ing.
Augustín Viater, Ing. Miroslav Kolenčík, Emil Rabčan
proti: 0
zdržal sa: Jozef Brňák

K bodu 19. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zasadanie
OZ bolo ukončené o 22.45 hod.

Zapísala: Bc. Mateášová Mária

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Ing. Miroslav Kolenčík, poslanec OZ ......................................................
Anton Kojda, poslanec OZ ........................................................
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U z n e s e n i e číslo 51/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 52/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, kde za bod č. 4 sa dopĺňa bod č. 5 – Prerokovanie
žiadosti o stanovisko pre stavbu „Základňová stanica NOORL O2 Slovakia s.r.o. a NN
elektrická prípojka“. Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 53/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na výstavbu stanice „základňová stanica NOORL
O2 Slovakia, s.r.o. A NN elektrická prípojka“ s podmienkami : po realizácii výkopových prác
uviesť terén /prístupovú komunikáciu/ do pôvodného stavu /násyp štrkodrvy a pod./. Osadenie
stožiara odsunúť na bezpečnú vzdialenosť od miestnej komunikácie /od okraja cesty podľa
skutočného stavu/ vo vzdialenosti minimálne 8 m. Ak dôjde pri výstavbe dopravou materiálu
alebo použitím inej techniky k poškodeniu prístupovej miestnej komunikácie, túto je
stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. Za týmto účelom je potrebné pred začatím
prác zhotoviť podrobnú fotodokumentáciu stavu tejto miestnej komunikácie. Pri projektovaní
stožiara nastaviť technické parametre tak, aby bolo možné stožiar využívať aj ako
vyhliadkovú vežu. Zároveň poslanci OZ žiadajú všetky podrobnosti súvisiace s osadením
stožiara prerokovať v rámci územného konania, na ktoré žiadajú byť prizvaní.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 54/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesení č. 40/2018 a č.39/2018 z termínu 31.05.2019 na
31.12.2020.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 55/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 na termín 1.9.2019.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 56/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 57/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
4. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
5. Plnenie programového rozpočtu bez výhrad.
6. Tvorbu fondov opráv z prebytku hospodárenia vo výške 5 214,42€.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 58/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
realizáciu úpravy parkoviska pri zdravotnom stredisku do 15.7.2019.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 59/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu cesty od p. Rudolfa Vrábľa č.d. 361 v smere ku p. Jozefovi Fajčákovi č.d. 391 v sume
20 000,- € a to :
- 5 000,- € z rozpočtu obce Oravská Lesná z kapitoly 04 510
- 15 000,- € z dotácie Lesov SR, š.p..
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 60/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č.8 na rok 2019 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 61/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program odpadového hospodárstva za roky 2016-2020
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 62/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722
a Ján PAĽÁK, rodený Paľák, narodený 18.06.1961, rodné číslo 610618/6163, štátna

príslušnosť Slovenská republika a Valéria PAĽÁKOVÁ, rodená Kolenčíková, narodená
05.06.1965, rodné číslo 655605/6925, obaja bytom 029 57 Oravská Lesná č.s.892, štátna
príslušnosť Slovenská republika, ktorej predmetom je kúpa pozemkov:
- 1/1-inu parcely registra KN „C“ parcelné č.12091/6-trvalý trávny porast o výmere 338 m2,
zapísanú v LV č.4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na
meno predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 12091/13-trvalý trávny
porast o výmere 643m2, vytvorená geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019,
vyhotoviteľa Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa
21.06.2019 z pozemku registra KN „C“ č.12091/1-trvalý trávny porast o výmere 1817m2,
zapísaného v LV č.4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1
na meno predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku parcely registra KN „C“ č.12091/14-trvalý trávny porast
o výmere 44m2, vytvorený geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 21.06.2019
z pozemku registra KN „C“ č.12091/2-ostatná plocha o výmere 288m2, zapísaný v LV č.4293 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo pod B 1 na mená predávajúcich v 1/1ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ č.12090/4-lesný pozemok o výmere 40
m2, vytvorený geometrickým plánom č.37/2019, zo dňa 14.05.2019, vyhotoviteľa Ing. Jozef
Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 21.06.2019 z pozemku
registra KN „C“ č.12090/1-lesný pozemok o výmere 3414m2, zapísaný v LV č.1160 k.ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo pod B 2 na meno predávajúcej Valérie Paľákovej,
rod. Kolenčíkovej v 1/1-ine,
za cenu 10,. €/m2. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra uhradí
Obec Oravská Lesná.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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U z n e s e n i e číslo 63/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722
a Štefániou KOJDOVOU, rodenou Kolenčíkovou, narodená 01.11.1953, rodné

číslo:536101/301, bytom 029 57 Oravská Lesná 445, ktorej predmetom je predaj pozemok
registra KN „E“ parcelné číslo 7920-lesný pozemok o výmere 1374 m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č.2811 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo,
pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1-ine za cenu 1,- €. Poplatok za vklad do katastra uhradí
Obec Oravská Lesná.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 64/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722
a Mária Turoňová, rodený Brachňáková, narodená 28.07.1951, rodné číslo 515728/376,

bytom Jasenovská 423, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika a Anna
Krivulčíková, rodená Brišová, narodená 29.11.1949, rodné číslo 496129/236, obaja bytom
Jasenovská 413, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorej
predmetom je kúpa pozemkov:
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7664/2-trvalý trávny porast
o výmere 121m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
z pozemku registra KN „E“ č.7664-trvalý trávny porast o výmere 760m2, zapísaného v LV
č.3575 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7665/2-ostatná plocha
o výmere 58m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
z pozemku registra KN „E“ č.7665-ostatná plocha o výmere 785m2, zapísaného v LV č.3575 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich
v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 7666/2-lesný porast
o výmere 50m2, vytvorená geometrickým plánom č.20/2019, zo dňa 04.06.2015, vyhotoviteľa
Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:33857245, úradne overeným dňa 29.06.2015
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z pozemku registra KN „E“ č.7666-lesný porast o výmere 801m2, zapísaného v LV č.3575 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1ine,
za cenu 1,. € pre každého predávajúceho za všetky predávajúce pozemky. Poplatok za
vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 65/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhu VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Oravská Lesná
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 66/2019 zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 2. Polrok
s doplnením ostatných kontrol o kontrolu zásad hospodárenia s majetkom obce

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
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