U z n e s e n i e číslo 1/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 2/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, konkrétne za bod č. 11 doplnenie bodu č. 12 –
Návrh nového rokovacieho poriadku. Nasledujúce body programu sa prečíslujú podľa
poradia.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 3/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Daniela Srogončíková, r. Horváthová, r.č., trvale
bytom 029 57 Oravská Lesná 3, štátna príslušnosť Slovenská republika, a kupujúcim, Obcou
Oravská Lesná, so sídlom 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN
„C“ parcelné číslo 1440/129, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 257 m2
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.5085 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1- ine
b/ kúpna cena bola poslancami OZ stanovená vo výške 1,-Euro,/ slovom jedno euro/za celý
predmet zmluvy
c/ poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 4/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Jozefom Florekom, r.č.:, štátna príslušnosť Slovenská
republika a manželkou Danielou Florekovou, r.č.:, štátna príslušnosť Slovenská republika,
obidvaja bytom Jasenovská 508, 029 57 Oravská Lesná, a kupujúcim, Obcou Oravská
Lesná, so sídlom 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom
Majdišom, PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra KN „C“
parcelné číslo 10282/3, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 26 m2 zapísaný vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č.4028 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 3 na meno predávajúcich v 1/1- ine
b/ kúpna cena bola poslancami OZ stanovená vo výške 1,-Euro,/ slovom jedno euro/za celý
predmet zmluvy
c/ poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 5/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ zhotovenie návrhu geometrického plánu v lokalite JAS 3 za účelom vytvorenia prístupovej
komunikácie do novovytvorenej lokality IBV obce
b/ spracovanie projektu dopravného napojenia na cestu II/520

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 6/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Jankou Úradníkovou, r. Pojezdalovou, r.č., trvale
bytom Jasenovská 1122, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika, a
kupujúcim, Obcou Oravská Lesná, so sídlom 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
pozemku registra KN „C“ 10400/36 o výmere 290 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast

zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.4070 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1- ine, za účelom vysporiadania
pozemkov vodojemu
b/ kúpna cena bola poslancami OZ stanovená vo výške 14,50 eur /m2, /slovom štrnásť eur
a 50
centov za m2/so splatnosťou do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným
katastrálnym úradom v Námestove
katastrálneho úradu príslušného v Námestove
c/ poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 7/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť o zmenu druhu pozemku a to pozemku registra KN „E“ parcelné číslo 17144, druh
pozemku: vodná plocha o výmere 698 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV
č.2764 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno Obec
Oravská Lesná, č. s. 291, 029 57 Oravská Lesná v 1/1- ine za účelom zmeny využitia tohto
pozemku

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 8/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odstránenie dvoch predajných stánkov podľa grafickej prílohy v záujme ochrany
a bezpečnosti plynulosti cestnej premávky a chodcov /hlavne deti/

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 9/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
umiestnenie zmrzlinového stánku podľa grafického znázornenia, ktoré tvorí súčasť zápisnice
a to v prípade, že prevádzkovateľ zmrzliny prejaví o toto miesto záujem podľa podmienok
ustanovených OZ na základe žiadosti prevádzkovateľa /Renáta Lušiová/

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 10/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
bezodplatné zverenie nehnuteľného majetku Vlastníkom / Obec Oravská Lesná, IČO:
00314722 /do správy Správcu majetku /Základná škola s materskou školou Oravská Lesná
299, IČO: 3190 2952/ a to:
a/ stavbu, súpisného čísla 858, budova Materskej školy, postavená na pozemkoch parciel
registra KN „C“ č.7910/1 zapísaná na LV č. 905 k.ú. Oravská Lesná . Obstarávacia cena
premetu tejto zmluvy predstavuje sumu 213708,40 EUR. Z uvedenej sumy je dotácia zo ŠR
92942,97 EUR a vlastné zdroje tvoria 120765,43 EUR. Celkový odpis Ocú k 31.12.2019
predstavuje 53955,50 EUR. Zostatková cena k 31.12.2019 je 159752,9 EUR s účinnosťou
od 1. 1. 2020
b/ Rekonštrukcia strechy ZŠ - uvedený areál za účelom plnenia predmetu činnosti
vyplývajúcej
zo zriaďovacej listiny organizácie. Obstarávacia cena uvedenej akcie Rekonštrukcia strechy
ZŠ je 356 025,92 EUR. Z uvedenej sumy je dotácia z Okresného úradu Žilina v hodnote
300 000 EUR a vlastné zdroje tvoria 56 025,92 EUR, s účinnosťou od 4. 12. 2019
c/ Zníženie energetickej náročnosti MŠ - uvedený areál za účelom plnenia predmetu činnosti
vyplývajúcej zo zriaďovacej listiny organizácie. Obstarávacia cena uvedenej akcie Zníženie
energetickej náročnosti MŠ je 518 443,53 EUR. Z uvedenej sumy sú vlastné zdroje 518
443,53 EUR, s účinnosťou od 19. 12. 2019
d/ Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Lesná - uvedený areál za účelom
plnenia
predmetu činnosti vyplývajúcej zo zriaďovacej listiny organizácie. Obstarávacia cena
uvedenej akcie Rozšírenie kapacity MŠ je 814 523,91 EUR. Z uvedenej sumy je dotácia
z IROP v sume 447 959,33 EUR, vlastné zdroje 366 564, 58 EUR, s účinnosťou od
19.12.2019

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 11/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom chodbových priestorov KD a priestorov telocvične v KD za účelom organizovania
diskoték, organizovaných spoločnosťou Telovýchovná jednota, s. r. o., IČO: 14220083, so
sídlom Oravská Lesná, č. s. 364, 029 57 Oravská Lesná, s podmienkami určenými Obcou
Oravská Lesná pri preberaní priestorov.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 12/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dohodu o ukončení nájmu nebytových priestorov telocvične a príslušenstva v kultúrnom dome
s účinnosťou k 31. 12. 2019 medzi prenajímateľom: Obcou Oravská Lesná, so sídlom 029
57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD.,
starostom obce a nájomcom: Základnou školou s materskou školou Oravská Lesná, so sídlom
029 57 Oravská Lesná č. 299, IČO: 31902952, zastúpená Mgr. Miroslavom Kvakom,
riaditeľom školy

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 13/2020 zo dňa 6. 3. 2020
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 27 107,47
Eur s DPH z celkových oprávnených výdavkov projektu 542 149,42 Eur s DPH
- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 14/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením 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 15/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie členstva v združení Euroregión Beskydy a to s účinnosťou od 1. 1. 2020

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 16/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nový Rokovací poriadok s účinnosťou od 1. 4. 2020

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 17/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie doby nájomnej zmluvy obecného bytu
medzi Obcou Oravská Lesná
a nájomníkom Alžbetou Podstavkovou, v nájomnom byte č. 2, bytového domu so súp. číslom
1094 o 3 roky.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 18/2020 zo dňa 6. 3. 2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/nájomnú zmluvu obecného bytu medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkom Ľuboslavou
Turoňovou v nájomnom byte č. 5, bytového domu so súp. číslom 1137
b/ nájomnú zmluvu obecného bytu medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi Danielou
Tóthovou a Jánom Janidžárom v nájomnom byte č. 14, bytového domu so súp. číslom
1137

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

