U z n e s e n i e číslo 26/2021 zo dňa 24. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 27/2021 zo dňa 24. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu rokovania, konkrétne za bod č. 1 doplniť bod č. 2 – „Určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a mandátovej komisie“ a bod č. 3.
„Schválenie programu rokovania“, nasledujúci bod prečíslovať podľa poradia. Ďalej doplniť
bod č. 5. „Rôzne“ a nasledovný bod prečíslovať podľa poradia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 28/2021 zo dňa 24. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 70/2020 zo dňa 7. 12. 2020

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 29/2021 zo dňa 24. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje
1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa
9. 7. 2021.2021.
2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou alebo
osobne najneskôr do 24. júna 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej
„Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57 Oravská
Lesná 291
3. rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40
ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hodín týždenne/. Hlavný
kontrolór je volený na funkčné obdobie 6 rokov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 30/2021 zo dňa 24. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP na RO
 Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie
sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
 Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR:
o
o
o


celkové oprávnené výdavky projektu:
maximálne celkové spolufinancovanie:
výška neoprávnených výdavkov:

558 128,12 EUR
27 906,41 EUR
0,00 EUR

Informáciu, že: Projekt sa bude realizovať v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-2020-62, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia SR dňa
27.04.2020.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

