U z n e s e n i e číslo 44 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 45 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer priameho predaja majetku, pozemok parc. č. 7708/1, evidovaný na LV č. 905, k. ú.
Oravská Lesná, Obec Oravská Lesná, o výmere 521 m2, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvoria a to na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v dlhodobom
užívaní pozemku žiadateľkou Annou Podstavkovou, bytom Oravská Lesná790 a z dôvodu, že
tento pozemok im bol v roku 2008 uznesením č. 11/2008, bod B/3 zo dňa 29. 2. 2008 schválený
obecným zastupiteľstvom na odpredaj, avšak predaj nebol uskutočnený, ani nedošlo k podpisu
kúpnej zmluvy, ani k zaplateniu kúpnej ceny.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 46 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
volí
za hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná Mgr. Jaroslava Mateáša s rozsahom úväzku vo
výške 0,40 ustanoveného týždenného pracovného času /t. j. 15 hod. týždenne/ a nástupom do
funkcie od 14. 7. 2021 na funkčné obdobie 2021 – 2027

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 47 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obcou OL a nájomcom spoločnosťou
Drevostavby Bruno, so sídlom Plavisko 7, Ružomberok 034 01, IČO: 50 988 956
konkrétne časť parcely pozemku 9700/307, k. ú. Oravská Lesná jednorazovú odplatu vo
výške 900,00 €, slovom deväťsto eur a to na dobu nájmu 15 rokov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 48 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2021 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 49 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce o podanie žiadosti o prevod miestnej komunikácie vedenej z centra obce do
miestnej časti Fľajšová a to zo štátu na Obec Oravská Lesná, perspektívne získania spoluúčasti
v danej komunikácií v prospech Obce Oravská Lesná, z dôvodu jediného zabezpečenia
prístupu k rekreačným objektom ale aj prístupu trvalo obývaným nehnuteľnostiam

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 50/ 2021 zo dňa 9. 7. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poverenie sobášiacej poslankyne Silvie Srogoňovej

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 51 /2021 zo dňa 9. 7. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi
1/ Ing. Ján Oparty, bytom Žižkova 6319/30A, 811 02 Bratislava
2/ Ing. Anna Opartyová, bytom Žižkova 6319/30A, 811 02 Bratislava
/ako budúci povinní z vecného bremena /
a Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., starostom obce
/ako budúci oprávnený z vecného bremena/ z dôvodu rozšírenia verejného vodovodu vetva „1“
v k. ú. Oravská Lesná. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom /investorom
nasledovnej stavby: „Oravská Lesná, rozšírenie verejného vodovodu II. etapa“.
B/ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi
1/ Anna Krivulčíková, bytom Oravská Lesná 413, 029 57 Oravská Lesná
2/ Anton Brachňák, bytom Oravská Lesná 388, 029 57 Oravská Lesná
3/Juraj Majdiš, bytom Oravská Lesná 785, 029 57 Oravská Lesná
4/ Andrea Majdišová, bytom Oravská Lesná 785, 029 57 Oravská Lesná
5/ Gabriela Habľáková, bytom Oravská Lesná 844, 029 57 Oravská Lesná
/ako budúci povinní z vecného bremena /
a Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., starostom obce
/ako budúci oprávnený z vecného bremena/ z dôvodu rozšírenia verejného vodovodu vetva „1“
v k. ú. Oravská Lesná. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom /investorom
nasledovnej stavby: „Oravská Lesná, rozšírenie verejného vodovodu I. etapa“.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 52 /2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: Peter MITERKO rodený Miterko, bytom Mrzačka
1142, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská republika a manž. Sylvia
MITERKOVÁ, rodená Habláková, bytom Mrzačka 1142, 029 57 Oravská Lesná, štátna
príslušnosť Slovenská republika a kupujúcim Obcou Oravská Lesná, 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 15243/2-trvalý trávny porast
o výmere 98 m2, zapísaného vo výpise z katastra nehnuteľností LV č. 1698 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na mená predávajúcich v 1/1-ine.
b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom vo
výške 1,-Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude vyplatená predávajúcim, a to pri
podpise tejto 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 53/2021 zo dňa 9. 7. 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dohodu o spoločnom užívaní lesnej cesty – most Oravská Lesná, inventárne číslo 2019209,
v k. ú. Oravská Lesná vo výške odplaty 24 000 € s DPH, slovom /dvadsaťštyritisíc eur/.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 54/2021 zo dňa 9. 7. 2021

Obecné zastupiteľstvo
ukladá
kontrolórovi obce Oravská Lesná preskúmať, či menovanému Štefanovi Romanovi, bytom
Oravská Lesná 160 bola zaslaná výzva na zaplatenie PDO

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

