
U z n e s e n i a 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j   L e s n e j , 

konaného dňa 15. decembra 2021 
 

 

U z n e s e n i e číslo 73 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

program rokovania  

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 74 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

žiada   

starostu obce vypracovať do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zásady nakladania 

s majetkom obce, štatút obce.   

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 75 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 



 

 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 76 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu č. 10 na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. 

b/ a c/ 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 77 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vrátane programov a podprogramov. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 78 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako 

prenajímateľom a Fyzioklinika s.r.o., Ulica Dolinka 926/4, 029 56 Zákamenné, ako 

nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné zdravotné 

stredisko, s.č. 308 nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 7742/1 – 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná. 



Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za účelom – rehabilitačné služby do užívania časť budovy - 

nebytový priestor o výmere 71,70 m2 na 1. poschodí budovy a 61,00 m2 spoločných 

priestorov na dobu neurčitú. 

 

b/ zmluvné strany  sa dohodli na výške nájomného za 71,70 m2  podlahovej plochy vo výške 

10 €/m2 za rok + za nájom spoločných priestorov o veľkosti 61,00 m2 vo výške 5 €/m2 za 

rok, čo predstavuje 255,50 EUR ( dvestopäťdesiat EUR 50 centov) štvrťročne pozadu, a to do 

15.01., 15.04., 15.07., a 15.10. v príslušnom roku. 

 
 
 
 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 79 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako 

prenajímateľom a Oravská poliklinika Námestovo, Ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 

Námestovo, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je užívanie časti budovy – 

Obvodné zdravotné stredisko, s.č. 308 nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parcelné 

číslo 7742/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná. 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť budovy - nebytový priestor o výmere 

77,5 m2 na prízemí budovy za účelom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast na 

dobu neurčitú. 

 

b/ Zmluvné strany  sa dohodli na výške nájomného za 77,5 m2  podlahovej plochy vo výške 

10 €/m2 za rok, čo predstavuje 193,75 EUR ( jednostodeväťdesiattri EUR 75 centov) 

štvrťročne pozadu, a to do 15.01., 15.04., 15.07., a 15.10. v príslušnom roku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oslobodený od platby za nájom a služby po dobu 

dosiahnutia 700 pacientov. 
 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 80 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 



schvaľuje  

a/ zmluvu pre umiestnenie Z-BOXu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako 

prenajímateľom a Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť 

Petržalka, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je prenechať Nájomcovi do užívania 

plochu o výmere 0,68 m2 nachádzajúcu sa na adrese: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná. 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi plochu za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a 

prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok na dobu neurčitú. 

 

b/ Nájomca hradí Prenajímateľovi za Nájom úhradu vo výške 1,- € bez DPH za celú dobu trvania 

nájomného vzťahu. 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 
 

U z n e s e n i e číslo 81 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

  

schvaľuje  

1. a/ zmluvu o nájme bytu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako prenajímateľom 

a Dávid Novák, Spišské Vlachy, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je užívanie 

bytu číslo 3 na prízemí bytového domu nachádzajúceho sa v časti Brišovka, v Oravskej Lesnej, 

súpisné číslo 1094, postaveného na pozemku parcelné číslo 7812/5, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 263 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 

a to vo veľkosti 10,69 m2, spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné číslo 7812/4, druh 

pozemku: zastavaná plocha o výmere 673 m2, a to veľkosti 62,06 m2, ktorá je zapísaná v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 905, pre obec: Oravská Lesná – m.č. Brišovka, katastrálne 

územie: Oravská Lesná. Celková podlahová plocha bytu je 48,85 m2. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 3 rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy 

s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme nájomného bytu. Na opakovanie uzatvorenia 

nájomnej zmluvy bude nájomca žiadať prenajímateľa minimálne tri mesiace pred skončením tejto 

zmluvy. 

b/ Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné vo výške 114,80,- Eur a fond 

správy a opráv bytový vo výške 9,77,- Eur, spolu 124,57,- Eur (slovom: Jednostodvadsaťštyri 

EUR päťdesiatsedem centov) mesačne dopredu, a to vždy k 15. dňu príslušného 

kalendárneho mesiaca. 
 

2. a/ zmluvu o nájme bytu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 

00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ako prenajímateľom 

a Vladimír Oparty s manželkou, Kubínska 852, 029 57 Oravská Lesná, ako nájomcom, kde 



predmetom nájomnej zmluvy je užívanie bytu číslo 15 na treťom nadzemnom podlaží bytového 

domu nachádzajúceho sa v časti Brišovka, v Oravskej Lesnej, súpisné číslo 1094, postaveného na 

pozemku parcelné číslo 7812/5, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 263 m2, spoluvlastníckeho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a to vo veľkosti 10,69 m2, 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné číslo 7812/4, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 673 m2, a to veľkosti 62,06 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 

číslo 905, pre obec: Oravská Lesná – m.č. Brišovka, katastrálne územie: Oravská Lesná. Celková 

podlahová plocha bytu je 48,85 m2. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 3 rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy 

s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme nájomného bytu. Na opakovanie uzatvorenia 

nájomnej zmluvy bude nájomca žiadať prenajímateľa minimálne tri mesiace pred skončením tejto 

zmluvy. 

b/ Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné vo výške 114,80,- Eur a fond 

správy a opráv bytový vo výške 9,77,- Eur, spolu 124,57,- Eur (slovom: Jednostodvadsaťštyri 

EUR päťdesiatsedem centov) mesačne dopredu, a to vždy k 15. dňu príslušného 

kalendárneho mesiaca. 
 
 
 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 82 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

A/ zmenu návrhu VZN č. 04/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, určení ich postupu 

a výške úhrady pri ich poskytovaní a poskytnutí príspevku obyvateľom obcou Oravská Lesná, 

konkrétne : v  Čl. V. Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

sa ods. (4) vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením „(4)Výška úhrady za 

poskytovanie úkonov pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby sa stanovuje na 0,70 EUR 

(sedemdesiat centov) za jednu hodinu.“ 

V Čl. VII. Príspevok na stravu dôchodcom sa dopĺňa, v ods. 1 za písmeno a) dopĺňa 

písmeno „b/“ v takomto znení :  

„b) príspevok na dovoz jedného teplého jedla denne a to v pracovné dni vo výške 1,00 EUR 

(jedno euro).“ 

v ods. 2 sa písm. f) a g) vypúšťa a nahrádza sa novým, nasledovným znením :  

„f)   vek žiadateľa je najmenej 65 rokov. Vek žiadateľa môže byť aj menej ako 65 rokov, ak 

žiadateľ preukáže mieru invalidity potvrdenú odborným posudkom vo výške najmenej 61 %, 

g)   príjem žiadateľa nepresahuje 1,80 násobok aktuálnej výšky životného minima (žiadateľ 

túto skutočnosť preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne o výške dôchodku na príslušný 

kalendárny rok. Tento bod sa nevzťahuje na osamelého dôchodcu, ktorý dosiahol vek 70 

rokov a viac.“ 

 



Za čl. VII. sa dopĺňajú nové články IX. a X. a články IX a X sa prečíslujú na články XI. a XII. 

:  

 

 

„Čl. IX Príspevok pri životnom jubileu a jubilujúcim manželským párom  

 

(1) Obec poskytne občanovi obce pri životnom jubileu dožitia 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 

rokov, príspevok vo výške 70 EUR (sedemdesiat euro). 

2) Obec poskytne jubilujúcemu manželskému páru pri výročí sobáša 50, 55, 60, 65, 70 rokov 

príspevok vo výške 70 EUR (sedemdesiat euro). 

3) Po preskúmaní pracovníkmi obecného úradu bude čiastka vyplatená z pokladne OcÚ. 

a 

ČL X Príspevok rodičom s dieťaťom ŤZP  

 

(1)Obec poskytne rodičovi, ktorý poberá rodičovský príspevok alebo rodinné prídavky na 

dieťa s ŤZP, finančný príspevok vo výške 200 EUR (dvesto euro) raz za jeden kalendárny rok 

na lieky, zdravotné pomôcky a pod. 

(2)Podmienky poskytnutia príspevku: 

a) rodič musí mať trvalý pobyt v obci Oravská Lesná, 

b) žiadateľ predloží na OcÚ žiadosť, 

c) žiadateľ predloží preukaz ŤZP, resp. rozhodnutie ÚPSVaR o ŤZP, 

d) žiadateľ predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní rodinných prídavkov, resp. rodičovského 

príspevku na dieťa, 

e) žiadateľ nemá záväzky voči obci. 

(3) Výplata príspevku: 

a) na príspevok nie je právny nárok 

b) príspevok sa vyplatí po schválení sociálnou komisiou v hotovosti z pokladne alebo 

prevodom na účet po predložení bločku alebo zaplatenej faktúre na OcÚ.“ 

 

B/ návrh VZN č. 04/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, určení ich postupu a výške 

úhrady pri ich poskytovaní a poskytnutí príspevku obyvateľom obcou Oravská Lesná so 

zmenami a doplnkami, s účinnosťou od 1. 1. 2022 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                 starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e číslo 83 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 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 84 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

VZN obce Oravská Lesná č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území Oravská Lesná. 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

 
 

U z n e s e n i e číslo 85 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

preplatenie nákladov na výmenu okien ( 2 ks ) v bytovom dome č. 1094 (byt č. 9) v sume  

150,00 EUR, ktoré boli uhradené p. Janou Karlíkovou. 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

          starosta obce 

 

U z n e s e n i e číslo 86 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmove útvary v CVČ Maják 

s trvalým pobytom v obci Oravská Lesná  na  školský rok 2021/2022 a to za obdobie 

september – december 2021 vo výške 27,00 € a za obdobie  január – jún 2022 vo výške 54,00 

€ 

 

 

 

 

 



         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                starosta obce 

 

 

 

 
 

U z n e s e n i e číslo 87 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje  

udelenie ceny obce   

a/ p. MUDr. Gabriele Jatyelovej za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva počas pôsobenia 

v našej obci a hlavne počas pandémie   

 

b/ p. Mgr. Lenke Nogovej za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva počas pôsobenia v našej 

obci a hlavne počas pandémie   

 

    

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

               starosta obce 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e číslo 88 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: manželia Ľubomír BARANIAK, rodený Baraniak, 

narodený 30.12.1973, rodné číslo 731230/7673,  bytom 029 01 Vavrečka č.s. 434, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, manž. Tatiana BARANIAKOVÁ, rodená Huráková, 

narodená 27.10.1977, rodné číslo 776027/7668, bytom 029 01 Vavrečka č.s. 434, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, a Mária KOLENČÍKOVÁ, rodená Kojdová, narodená 

27.09.1953, rodné číslo 535927/325, bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 435, štátna príslušnosť 

Slovenská republika „ako predávajúci“ predávame týmto Obci Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce „ako 

kupujúcemu“ a   kupujúci týmto  od predávajúcich kupuje 1/1-inu novovytvorených pozemkov 

registra KN „C“ parcelné č.8930/7-trvalý trávny porast o výmere 157 m2, parcelné č.8930/33-

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2,  parcelné č.8930/32-trvalý trávny porast o výmere 

156 m2 vytvorené geometrickým plánom č.335/2021 zo dňa 28.09.2021, vyhotoviteľa Brandys 

s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:36 431 281, úradne overeným dňa 

19.10.2021, pod č.1076/2021 z pozemkov parcely registra KN „C“ parcelné č.8930/7-trvalý 

trávny porast o výmere 149 m2, parcely registra KN „C“ parcelné č.8930/8-trvalý trávny porast 

o výmere 474 m2, parcely registra KN „C“ parcelné č.8930/13-zastavaná plocha a nádvorie 



o výmere 683 m2 zapísaných v LV č.1947 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 4 na meno predávajúcich Ľubomíra Baraniaka a Tatiany Baraniakovej v 1/1-

ine, a pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č.8512-trvalý trávny porast o výmere 1484 m2 

zapísanej v LV č.3530 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na 

meno predávajúcej Márie Kolenčíkovej v 1/1-ine. 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 
1,-Euro, slovom jedno euro, z  ktorej časť kúpnej ceny vo výške 0,50 Eur bude  vyplatená 
predávajúcim  Ľubomírovi Baraniakovi a manž. Tatiane Baraniakovej, a časť kúpnej ceny vo 
výške 0,50 Eur bude vyplatená predávajúcej Márii Kolenčíkovej,   a to pri podpise tejto zmluvy. 
Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

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 89 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Jozef FLOREK, rodený Florek, narodený 14.02.1996, 

rodné číslo: 960214/4310, bytom Jasenovská 508, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť 

Slovenská republika a manž. Daniela FLOREKOVÁ, rodená Gruchalová, narodená 

24.08.1996, rodné číslo: 965824/4277, bytom Jasenovská 508, 029 57 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika, Jozef FLOREK, rodený Florek, narodený 22.06.1974, rodné 

číslo: 740622/7686, bytom Jasenovská 508, 029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť 

Slovenská republika a manž. Angela FLOREKOVÁ, rodená Kolenčíková, narodená 

31.10.1976, rodné číslo: 766031/7676, bytom Jasenovská 508, 029 57 Oravská Lesná, štátna 

príslušnosť Slovenská republika,  predávame týmto Obci Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce „ako 

kupujúcemu“ a   kupujúci týmto  od predávajúcich kupuje  novovytvorené pozemky registra „C“ 

KN parc. č. 10282/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, vytvorená z parcely registra KN 

„C“ parcely parcelné č. 10282/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2, a pozemok registra 

„C“ KN parc. č. 10282/8, trvalý trávny porast o výmere 8 m2,vytvorená z parcely registra „C“ KN 

parcelné č. 10282/5, trvalý trávny porast o výmere 90 m2, obidve zapísané v LV č.4028 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno predávajúcich Jozef Florek 

a manželka Daniela Floreková v 1/1-ine,  parc. č. 10280/8, trvalý trávny porast o výmere 7 m2, 

vytvorená z pozemku parcely registra KN „C“  č. 10280/2, trvalý trávny porast o výmere 928 m2 a 

pozemok registra „C“ KN parc. č. 10281/4, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, vytvorená z parcely 

registra KN „C“ 10281/3, trvalý trávny porast o výmere 420 m2 obidve  zapísané v LV č.1349 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Jozefa 

Floreka v 1/2-ici a pod B 2 na meno predávajúcej Angely Florekovej v 1/2-ici, ktoré boli vytvorené 



geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so 

sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným 

úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021. 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 
4,-Eurá, slovom štyri eurá ktorá kúpna cena bude  vyplatená tak, že každému z predávajúcich 
bude vyplatená časť kúpnej ceny vo výške 1,- Euro,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom 
tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

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 90 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: Kamil BARNOVSKÝ, rodený Barnovský, narodený 

16.04.1954, rodné číslo 540416/2819,  bytom 029 56 Zákamenné č.s. 1412, štátna príslušnosť 

Slovenská republika, Štefánia BELIANČINOVÁ, rodená Chudobová, narodená 11.11.1950, 

rodné číslo 506111/273, bytom Záborského 1686/4, 010 08 Žilina, štátna príslušnosť Slovenská 

republika a Jozef OLBERT, rodený Olbert, narodený 19.10.1951, rodné číslo 511019/273, 

bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 83, štátna príslušnosť Slovenská republika „ako predávajúci“ 

predávame týmto Obci Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  

zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce „ako kupujúcemu“ a   kupujúci 

týmto  od predávajúcich kupuje 72000/324000-ín pozemkov parciel registra KN „E“ parcelné 

č.16480-trvalý trávny porast o výmere 177 m2 a parcelné č.16483-orná pôda o výmere 110 m2, 

zapísaných v LV č.4917 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na 

meno predávajúceho Kamila Barnovského v 64800/324000-ine, pod B 14 na meno predávajúcej 

Štefánie Beliančinovej v 3600/324000-ine, pod B 17 na meno predávajúceho Jozefa Olberta 

v 3600/324000-ine a 3600/324000-ín pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č.16481/1-

ostatná plocha o výmere 485 m2, zapísanej v LV č.4917 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská 

Lesná, okres Námestovo, pod B 17 na meno predávajúceho Jozefa Olberta v 3600/324000-ine. 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce 
Oravská Lesná  spolu vo výške 3,-Eurá, slovom tri eurá, s tým, že  každému z predávajúcich,  
bude  vyplatená časť kúpnej ceny vo výške 1,- Eur,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto 
zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena  vo výške 1 Euro pre každého 
predávajúceho vyplatená. 
 

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 91/2021 zo dňa 15.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: Milan SROGOŇ, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné 

číslo: 821115/7691, bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a manželka Monika SROGOŇOVÁ, rod. Čičová, nar. 09.07.1987, 

rodné číslo: 875709/8020 bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika, Ing. Anton ŠKAMOR, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, 

rodné číslo: 891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika a manželka Ing. Dana ŠKAMOROVÁ, rod. Murínová, nar. 

11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, predávame týmto Obci Oravská Lesná, 029 57 

Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  

obce „ako kupujúcemu“ a   kupujúci týmto  od predávajúcich kupuje  novovytvorené pozemky 

registra „C“ KN parc. č. 9700/276, trvalý trávny porast o výmere 20 m2, zapísanej v LV č.5582 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na mená predávajúcich Milana 

Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 9/10-inách, pod B 2 na meno predávajúcich Ing. Antona Škamora 

a Ing. Dany Škamorovej v 1/10-ine, pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/501, trvalý trávny porast 

o výmere 14 m2, vytvorená z pozemku parcely registra „C“ KN č. 9700/210, trvalý trávny porast 

o výmere 1341 m2 a novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/502, trvalý trávny porast 

o výmere 22 m2, vytvorený z pozemku parcely registra „C“ KN č. 9700/209, trvalý trávny porast 

o výmere 391 m2, obidve zapísané v LV č.2184 k. ú. Oravská Lesná obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, pod B 1 predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v  1/1-ine, ktoré boli 

vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom 

Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne 

overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 

898/2021. 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 
4,-Eurá, slovom štyri eurá ktorá kúpna cena bude  vyplatená každému z predávajúcich po 1,- 
Eure,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  
dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

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 92 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:  

                               1/Milan Murín, rod. Murín, narodený 21.07.1949, rodné číslo: 490721/072, 

bytom Oravská Lesná č. 486, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 1“) 

 

2/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: 

821115/7691, bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. 

Čičová, nar. 09.07.1987, rodné číslo: 875709/8020 bytom Oravská Lesná č. 1188, 

029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 2“) 

 

3/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: 

821115/7691, bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. 

Čičová, nar. 09.07.1987, rodné číslo: 875709/8020, bytom Oravská Lesná č. 1188, 

029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

 

                               Pavol Zlatoš, rod. Zlatoš, narodený 11.02.1955, rodné číslo: 550211/6785, bytom 

Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

                               ďalej len ako „predávajúci 3“) 

 

4/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: 

821115/7691, bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. 

Čičová, nar. 09.07.1987, rodné číslo: 875709/8020, bytom Oravská Lesná č. 1188, 

029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 



Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: 601021/6927, bytom 

Tovarniky č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 (ďalej len ako „predávajúci 4“) 

 

5/Manželia Milan Srogoň, rod. Srogoň, narodený 15.11.1982, rodné číslo: 

821115/7691, bytom Oravská Lesná č. 1188, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Monika Srogoňová, rod. 

Čičová, nar. 09.07.1987, rodné číslo: 875709/0800, bytom Oravská Lesná č. 1188, 

029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

Gregor Poleč, rod. Poleč, narodený 30.07.1962, rodné číslo: 620730/7051, bytom 

Oravská Lesná č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, 

                               manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika                           

(ďalej len ako „predávajúci 5“) 

 

6/Manželia Zdeněk Pokorný, rod. Pokorný, narodený 20.11.1978, rodné číslo: 

781120/0023, bytom Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, Česká republika, 

štátna príslušnosť: Česká republika a Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 

19.05.1978, rodné číslo: 785519/7669, Křížkový Újezdec 7, 251 68 Praha-Východ, 

Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika  

(ďalej len ako „predávajúci 6“) 

 

7/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: 980205/4295, 

bytom Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 

17.06.1986, rodné číslo: 860617/9450, bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. 

Borovčíková, narodená 03.03.1985, rodné číslo: 855303/7977, bytom 029 53 

Breza č. 266, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, 

manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné číslo: 

891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. Murínová, 

nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, manželia 

František Brisuda, rod. Brisuda, narodený 25.08.1971, rodné číslo: 

710825/7673, bytom Jasenovská č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Anna Brisudová, rod. 

Murínová, nar. 28.07.1973, rodné číslo: 735728/7674, bytom Jasenovská č. 1000, 

029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika, 

(ďalej len ako „predávajúci 7“) 

8/Bc. Anna Kojdová, rod. Godišová, nar. 13.03.1975, rodné číslo: 755313/7702, 

bytom Jasenovská  č. 1014, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Dominik Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 



03.04.2002, rodné číslo: 020403/4281, bytom Jasenovská 884, 029 57 Oravská 

Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, Michal 

Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 05.06.1999, rodné číslo: 990605/4279, bytom 

Jasenovská 884, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika,   

(ďalej len ako „predávajúci 8“) 

 

9/Vendelín Murín, rod. Murín, nar. 29.10.1946, rodné číslo: 461029/763, bytom 

Oravská Lesná č. 784, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 9“) 

 

10/Manželia Ing. Anton Škamor, rod. Škamor, narodený 11.10.1989, rodné 

číslo: 891011/7931, bytom Pribišská č. 921, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Ing. Dana Škamorová, rod. 

Murínová, nar. 11.03.1990, rodné číslo: 905311/7953, bytom Pribišská č. 921, 029 

57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 10“) 

 

11/Ernestína Podstavková, rod. Majchráková, nar. 16.02.1965, rodné číslo: 

655216/6797, bytom Oravská Lesná č. 409, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 11“) 

 

12/Božena Ratková, rod. Ratková, nar. 19.02.1960, rodné číslo: 605219/6480, 

bytom Oravská Lesná č. 488, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 12“) 

 

13/Manželia František Vrábeľ, rod. Vrábeľ, narodený 27.01.1964, rodné číslo: 

640127/6101, bytom Oravská Lesná č. 506, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika a Vlasta Vrábľová, rod. 

Rakučáková, nar. 20.09.1965, rodné číslo: 655920/6269, bytom Oravská Lesná č. 

506, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika 

(ďalej len ako „predávajúci 13“) 

 

14/Jozef Godiš, rod. Godiš, narodený 21.10.1960, rodné číslo: 601021/6927, 

bytom Tovarniky č. 169/B, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 14“) 

 

15/Viliam Jarkovský, rod. Jarkovský, narodený 17.06.1986, rodné číslo: 

860617/9450, bytom 930 31 Dobrohošť č. 313, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika, Jana Borovčíková, rod. Borovčíková, narodená 

03.03.1985, rodné číslo: 855303/7977, bytom 029 53 Breza č. 266, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 15“) 

 

 

16/Lukáš Brisuda, rod. Brisuda, nar. 05.02.1998, rodné číslo: 980205/4295, 

bytom Jasenovská  č. 1000, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len ako „predávajúci 16“) 

 



17/Lucia Brňáková, rod. Brňáková, nar. 13.12.1993, rodné číslo: 936213/7928, 

bytom Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 17“) 

 

18/Mária Polečová, rod. Polečová, nar. 21.08.1998, rodné číslo: 985821/4278, 

bytom Jasenovská č. 883, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 18“) 

 

19/Eva Pokorná, rod. Brňáková, nar. 19.05.1978, rodné číslo: 785519/7669, 

bytom Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 19“) 

 

20/JUDr. Dominika Brňáková, rod. Brňáková, nar. 11.12.1992, rodné číslo: 

926211/7953, bytom Jasenovská č. 507, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 20“) 

 

21/Terézia Kolenčíková, rod. Kojdová, nar. 29.02.1952, rodné číslo: 525229/198, 

bytom Sládkovičova 667/10, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 21“) 

 

22/Dušan Murín, rod. Murín, nar. 16.02.1965, rodné číslo: 650216/6066, bytom 

Oravská Lesná č. 882, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, štátna 

príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 22“) 

 

23/Jozefína Srogončíková, rod. Godišová, nar. 15.09.1969, rodné číslo: 

695915/7700, bytom Jasenovská č. 973, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 23“) 

 

24/Angela Floreková, rod. Kolenčíková, nar. 31.10.1976, rodné číslo: 

766031/7676, bytom Jasenovská č. 508, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská 

republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 24“) 

 

 

25/Pavol Zlatoš, rod. Zlatoš, narodený 11.02.1955, rodné číslo: 550211/6785, 

bytom Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 

Slovenská republika  

(ďalej len ako „predávajúci 25“) 

 

 

 (ďalej spoločne predávajúci 1 až predávajúci 25 len ako ,,Predávajúci“) 

 

 

Kupujúci: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 

00 314 722, zastúpená starostom JUDr. Marekom Majdišom, PhD. 

 (ďalej len ako „kupujúci“) 

 (ďalej Predávajúci a kupujúci spoločne len ako „zmluvné strany“), 

 



ktorej predmetom je : 

1.1 Predávajúci 1 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/211, trvalý trávny porast o výmere 

v 74 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/497, trvalý trávny porast o výmere 46 m2 k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné 

č.10289, orná pôda o výmere 869 m2, zapísaného v LV č.4014 k. ú.  Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo, a z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č.10290, orná 

pôda o výmere 555 m2, zapísaného v LV č.5280 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, 

okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Milana Murína v 1/1-ine. (nehnuteľnosti 

uvedené v bode 1.1 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 1“). 

1.2 Predávajúci 2 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

  

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/277, trvalý trávny porast o výmere 

110 m2 k.ú. Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021, z pozemku parcely registra „E“ 

KN parc. č. 10143, orná pôda o výmere 110 m2, zapísaného v LV č.4015 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 3 na meno predávajúcich Milana Srogoňa 

a Moniky Srogoňovej v 9/10-ine, pod B 2 na meno predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. 

Dany Škamorovej v 1/10-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.2 tohto článku I. tejto Zmluvy 

ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 2“). 

 

1.3 Predávajúci 3 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/278, trvalý trávny porast o výmere 45 m2, zapísaného 

v LV č.2661 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Ing. Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine, pod B 4 na meno 

predávajúceho Pavla Zlatoša v 209/210-ine  

 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.3 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 3“). 

1.4 Predávajúci 4 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/279, trvalý trávny porast o výmere 48 m2, zapísaného 

v LV č.2662 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 3 na meno 

predávajúcich Jozefa Godiša v 209/210-ine, pod B 4 na meno predávajúcich Ing. Antona 

Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.4 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 4“). 

1.5 Predávajúci 5 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/280, trvalý trávny porast o výmere 86 m2, zapísaného 

v LV č.2663k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcich Milana Srogoňa a Moniky Srogoňovej v 1/420-ine, pod B 2 na meno 

predávajúceho Gregora Poleča v 209/210-inách, pod B 3 na meno predávajúcich Ing. Antona 

Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/420-ine (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.5 tohto článku I. 

tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 5“). 

1.6 Predávajúci 6 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/508, trvalý trávny porast o výmere 6 

m2, k.ú a obec Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 



01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021, z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č.9700/424 trvalý trávny porast o výmere 63 m2, zapísaného v LV č.2201 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Zdenka 

Pokorného a Evy Pokornej, rod. Brňákovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/426, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/427, trvalý trávny porast o výmere 21 m2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/428, trvalý trávny porast o výmere 22 m2 

zapísaného v LV č.2201 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l 

na meno predávajúcich Zdenka Pokorného a Evy Pokornej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.6 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 6“). 

1.7 Predávajúci 6 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/446, trvalý trávny porast o výmere 48 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/447, trvalý trávny porast o výmere 61 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.7 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 7“), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/446, trvalý trávny porast o výmere 56 m2 a z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č.9700/447, trvalý trávny porast o výmere 72 m2 zapísaného v LV č.5732 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Lukáša 

Brisudu v 96/100-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Viliama Jarkovského v 1/100-ine, pod 

B 3 na meno predávajúcej Jany Borovčíkovej v 1/100-ine, pod B 4 na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v 1/100-ine a pod B 5 na meno predávajúcich 

Františka Brisudu a Anny Brisudovej v 1/100-ine. 

 

1.8 Predávajúci 8 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/491, trvalý trávny porast o výmere 188 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.8 

tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 8“), z pozemku parcely registra 

KN „E“ parcelné č.10326, orná pôda o výmere 4963 m2 zapísaného v LV č.5728 k. ú.  Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Anny Kojdovej 

v 2/3-inách, pod B 2 na meno predávajúceho Dominika Vrábľa v 1/6-ine a pod B 3 na meno 

predávajúceho Michala Vrábľa v 1/6-ine. 

 

1.9 Predávajúci 9 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/492, trvalý trávny porast o výmere 270 

m2, k.ú Oravská Lesná,  

 ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 

431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.9 tohto článku I. tejto 

Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 9“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10292, orná pôda o výmere 1927 m2 zapísaného v LV č.3885 k. ú.  Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho Vendelína Murína v 1/1-ine. 

1.10 Predávajúci 10 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 



 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/493, trvalý trávny porast o výmere 

23 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/494, trvalý trávny porast o výmere 137 m2, 

k.ú obec Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.10tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 10“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10291, orná pôda o výmere 1894 m2 zapísaného v LV č.5507 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Ing. 

Antona Škamora a Ing. Dany Škamorovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

1.11 Predávajúci 11 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/495, trvalý trávny porast o výmere 118 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.11 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 11“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10141, orná pôda o výmere 1557 m2 zapísaného v LV č.3992 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcej Ernestíny 

Podstavkovej, rodenej Majchrákovej v 1/1-ine. 

 

1.12 Predávajúci 12 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

- novovytvorený  pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/496, trvalý trávny porast o výmere 

71 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.12 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 12“), z pozemku 

parcely registra KN „E“ parcelné č. 10142, trvalý trávny porast o výmere 892 m2 

zapísaného v LV č.3999 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod 

B l na meno predávajúcej Boženy Ratkovej v 1/1-ine. 

 

1.13 Predávajúci 13 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorené pozemky  registra „C“ KN parc. č. 10153/7, trvalý trávny porast o výmere 5 

m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10153/8, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 10153/9, trvalý trávny porast o výmere 16 m2, registra „C“ KN parc. č. 

10278/1, trvalý trávny porast o výmere 98 m2, k.ú Oravská Lesná  a pozemok registra „C“ KN 

parc. č. 10279/5, trvalý trávny porast o výmere 55 m2, k.ú Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, 

s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným 

Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 

(nehnuteľnosti uvedené v bode 1.13 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako 

„Nehnuteľnosti 13“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10153/1, trvalý trávny 

porast o výmere o výmere 244 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 10278, trvalý 

trávny porast o výmere o výmere 662 m2  a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10279/3, orná pôda o výmere 117 m2 zapísaného v LV č.3879 k. ú.  Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich Františka Vrábľa a Vlasty 

Vrábľovej v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. 

 

1.14 Predávajúci 14 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 



 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/499, trvalý trávny porast o výmere 28 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.14 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 14“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10145, orná pôda o výmere 628 m2 zapísaného v LV č.2335 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúceho  Jozefa 

Godiša v 1/1-ine. 

 

1.15 Predávajúci 15 sú vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/500, trvalý trávny porast o výmere 70 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.15 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 15“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/370, trvalý trávny porast o výmere 832 m2 zapísaného v LV 

č.4029 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno 

predávajúceho  Viliama Jarkovského v 1/2-ine a pod B 3 na meno predávajúcej  Jany 

Borovčíkovej v 1/2-ine . 

 

 

 

 

1.16 Predávajúci 16 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/504, trvalý trávny porast o výmere 1 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.16 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 16“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/448, trvalý trávny porast o výmere 902 m2 zapísaného v LV 

č.5631 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúceho  Lukáša Brisudu v 1/1-ine. 

 

 

1.17 Predávajúci 17 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 9700/506, trvalý trávny porast o výmere 24 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 10092/17, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 17 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.17 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 17“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/452, trvalý trávny porast o výmere 613 m2 a  z pozemku 

parcely registra KN „C“ parcelné č. 10092/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 

zapísaného v LV č.188 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na 

meno predávajúcej Lucie Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.18 Predávajúci 18 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 



 - novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 9700/507, trvalý trávny porast o výmere 

18 m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.18 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 18“), z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č. 9700/453, trvalý trávny porast o výmere 736 m2 zapísaného v LV 

č.5591 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno 

predávajúcej  Márie Polečovej v 1/1-ine. 

 

1.19 Predávajúci 19 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/509, trvalý trávny porast o výmere 

12 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/510, ostatná  plocha o výmere 11 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.19 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 19), z pozemku parcely registra KN „C“ 

parcelné č. 9700/42, trvalý trávny porast o výmere 635 m2 a  z pozemku parcely registra KN 

„C“ parcelné č. 9700/43, ostatná plocha o výmere 600 m2 zapísaného v LV č.1748 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej Evy 

Pokornej v 1/1-ine. 

 

 

1.20 Predávajúci 20 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9700/511, trvalý trávny porast o výmere 

34 m2, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10151/3, trvalý trávny porast o výmere 41 m2 a  

pozemok registra „C“ KN parc. č. 10152/2, trvalý trávny porast o výmere 42 m2, k.ú Oravská 

Lesná, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36 

431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa 

20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.20 tohto článku I. tejto 

Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 20“), z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné 

č. 10283, ostatná plocha o výmere 1320 m2, z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10151, trvalý trávny porast o výmere 759 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ parcelné č. 

10152, trvalý trávny porast o výmere 608 m2 zapísaného v LV č.4016 k. ú.  Oravská Lesná, 

obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  JUDr. Dominiky 

Brňákovej v 1/1-ine. 

 

1.21 Predávajúci 21 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 -  novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/512, trvalý trávny porast o výmere 51 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.21 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 21“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10147, trvalý trávny porast o výmere 708 m2 zapísaného v LV 

č.3737 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcej  Terézie Kolenčíkovej v 1/1-ine. 

 

1.22 Predávajúci 22 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 



 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/513, trvalý trávny porast o výmere 47 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.22 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 22“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10148, trvalý trávny porast o výmere 769 m2 zapísaného v LV 

č.3945 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúceho  Dušana Murína v 1/1-ine. 

 

 

1.23 Predávajúci 23 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/514, trvalý trávny porast o výmere 40 

m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/515, trvalý trávny porast o výmere 9 m2, k.ú 

Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 18.08.2021 

vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 

odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 1.23 tohto článku 

I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 23), z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10149, trvalý trávny porast o výmere 699 m2 a  z pozemku parcely registra KN „E“ 

parcelné č. 10150,  trvalý trávny porast  o výmere 208 m2 zapísaného v LV č.5726 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej Jozefíny 

Srogončíkovej v 1/1-ine. 

 

 

1.24 Predávajúci 24 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 10280/6, trvalý trávny porast o výmere 3 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.24 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 24“), z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10280/2, ostatná plocha o výmere 161 m2 zapísaného v LV č.3905 

k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predávajúcej  

Angely Florekovej v 1/1-ine. 

 

1.25 Predávajúci 25 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 

 - novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 9700/498, trvalý trávny porast o výmere 19 

m2, k.ú Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 

18.08.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Brandys, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 

01 Námestovo, IČO: 36 431 281, úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 

katastrálnym odborom dňa 20.10.2021 pod číslom 898/2021 (nehnuteľnosti uvedené v bode 

1.25 tohto článku I. tejto Zmluvy ďalej spoločne ako „Nehnuteľnosti 25, z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č. 10144, orná pôda o výmere 689 m2 zapísaného v LV č.3497 k. ú.  

Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Pavla 

Zlatoša v 1/1-ine. 

 

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom  Obce Oravská 

Lesná vo výške 25,-Euro, slovom dvadsaťpäť  euro, t. j. 1,- Euro pre každého z predávajúcich,  ktorá 

kúpna cena bude  vyplatená všetkým predávajúcim,  a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto 

zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola  dohodnutá kúpna cena  vo výške 1 Eur pre každého 

predávajúceho vyplatená. 



 

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 93 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Mgr. Darina Srogončíková, rodená Vrábľová, 

narodená 17.12.1986, rodné číslo 866217/7986,  bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 932, štátna 

príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 

č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, ktorej 

predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/443-

zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, 

IČO:36 431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely 

registra KN „C“ parcelné č.9700/318-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 700 m2, 

zapísaného v LV č.2463 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 

1 na meno predávajúcej Dariny Srogončíkovej 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 kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

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 94 /2021 zo dňa 15. 12.  2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Ernestína Podstavková, rodená Majchráková, 

narodená 16.02.1965, rodné číslo 655216/6797, bytom 029 57 Oravská Lesná č.s. 409, 

štátna príslušnosť Slovenská republika  a kupujúcim  Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská 

Lesná č.291, IČO: 00314722,  zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom  obce, 

ktorej predmetom je kúpa  novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné č.9700/442-



trvalý trávny porast o výmere 141 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.176/2020 zo dňa 

15.06.2020, vyhotoviteľa Brandýs s.r.o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, 

IČO:36 431 281, úradne overeného dňa 13.07.2020, pod č.630/2020 z pozemku parcely 

registra KN „E“ parcelné č.10328-trvalý trávny porast o výmere 934 m2, zapísaného v LV 

č.3992 k. ú.  Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno 

predávajúcej Ernestíny Podstavkovej 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 kupujúcim 

predávajúcemu a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predávajúci potvrdzuje, 

že mu bola  dohodnutá kúpna cena vyplatená. 
 

c/  poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra, uhradí obec Oravská Lesná ako kupujúci. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                 starosta obce 

  

 

 
 
 

 
 


