Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 21. júna 2019

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

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

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

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

U z n e s e n i e číslo 63/2019 zo dňa 21. 6. 2019
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 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

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
1/1- ine,
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

