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Z á p i s n i c a  

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v   O r a v s k e j    L e s n e j ,  
konaného dňa 1. apríla  2016 

 
 
 

  



Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   O r a v s k e j    L e s n e j , konaného dňa 

1. apríla 2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej 

 

 

 

P r í t o m n í :   JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce 

    Poslanci: Rudolf Brisuda,  Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Jaroslav Brňák, 

Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna 

Opartyová, Martin Podstavek, Ing. František Brňák     

 

Neprítomní: Vengrín  Ladislav,  poslanec OZ - ospravedlnený 

 

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ 

   Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór 

   Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ 

    

Verejnosť: Michaela Vlčáková, Viater Albín st., Anton Noga ml.   

   

 

K bodu 1. Otvorenie 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva /ďalej len ako „OZ“/ otvoril starosta obce JUDr. 

Marek Majdiš, PhD., konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ 

ako riadne zasadanie OZ. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľka: Pojezdalová Anna  

Overovatelia: pp. Ing. František Brňák, Ing. Augustín Viater  

K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

Návrhová komisia: Jozef Brňák,  predseda, pp. Opartyová Anna , Bc. Holubčík Blažej  

           členovia 

Mandátová komisia: Brňák Jaroslav, predseda, pp. Brisuda Rudolf, Jozef Rošťák,  členovia 

 

Predseda mandátovej komisie p. Jaroslav Brňák konštatoval, že zasadanie OZ je  

uznášaniaschopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10. 

   

 

K bodu 4. Schválenie programu rokovania 

 Program bol doplnený o nasledovný bod programu: 

- p. starosta  navrhol doplniť program rokovania o bod číslo 7  – „prerokovanie obstarávania 

zmien a doplnkov Územného plánu obce Oravská Lesná“ a následné prečíslovanie 

nasledujúcich bodov podľa poradia.    

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnkami.   

  

Hlasovanie:  za:   Rudolf Brisuda,  Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Jaroslav Brňák  



                             Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  

                            Anna Opartyová, Martin Podstavek, Ing. František Brňák     

 

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie  

4. Schválenie programu rokovania 

5. Kontrola plnenia uznesenia 

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2015 

7. Prerokovanie obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu obce Oravská 

Lesná  

8. Úprava rozpočtu č. 01/2016  

9. Prerokovanie  investičných akcií obce Oravská Lesná   

10. Prerokovanie a schválenie trhového poriadku obce Oravská Lesná  

11. Interpelácie poslancov  

12. Rôzne 

13. Záver rokovania  

 

K bodu číslo 5. Kontrola plnení uznesenia   
 

- p. Mgr. Mateáš  Jaroslav, kontrolór obce predniesol správu o plnení uznesenia. Správa 

je písomná a tvorí súčasť zápisnice  

 

- K uzneseniu č. 92/2015 zo dňa 15. 12. 2015 p starosta prečítal list od p. Alexandra 

Briša, v ktorom žiada o vzájomné započítanie pohľadávok za nájomné k prenajatým 

priestorom „starej“ budovy materskej škôlky a nájomného, ktoré mu podľa jeho 

vyjadrenia má platiť obec za pozemok pod starou škôlkou.  

 

- p. Jozef Rošťák, poslanec OZ podotkol, že p. Alexander Briš neplní podmienky 

nájomnej zmluvy a bol na to upozornený. 

 

- p. Holubčík Blažej, poslanec OZ konštatoval, že p. Alexander Briš nemá LV na 

pozemok pod škôlkou  v celosti a teda nie možné uzatvoriť na tento pozemok nájomnú 

zmluvu a platiť zo strany obce nájomné. Na základe toho nemá obec akú pohľadávku 

započítavať. 

 

- V rámci plnenia uznesenia sa p. Holubčík Blažej, poslanec OZ informoval o situácii 

s prejazdnosťou cez cestu na Zázrivú. 

 

- p. starosta informoval, že 19. 4. 2016 bude k tejto veci stretnutie všetkých dotknutých 

subjektov a prebehne diskusia o návrhu na vyriešenie terajšieho neistého stavu. 

 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení prijatých 

uznesení. 

 



Hlasovanie: :  za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. 

Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

K bodu číslo 6.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2015  

 

- p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti v roku 

2015. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej 

činnosti v  roku 2015. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

 

K bodu číslo 7. Doplnenie Územného plánu obce Oravská Lesná   

 

- p starosta informoval prítomných, že návrh na opätovné „otvorenie“ územného plánu 

obce Oravská Lesná (ďalej len ako „ÚP“) bol na rokovanie OZ predložený na základe 

žiadosti prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska spoločnosti KORA Slovakia, s.r.o., 

IČO : 35 836 326. Jedná sa o doplnenie lokality Tanečník. Všetky náklady za 

opätovné  otvorenie resp. obstaranie ÚP by v plnej výške hradil žiadateľ. V prípade 

získania dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov za spracovanie návrhu 

zmien a doplnkov č.2 autorizovaným architektom, by sa úhrada nákladov znížila 

o výšku tejto dotácie. 

Ďalej p. starosta uviedol, že obec nemá povinnosť obstarávať zmenu alebo doplnenie 

ÚP podľa individuálnych potrieb a záujmov fyzických a právnických osôb. Povinnosť 

spočíva v prehodnocovaní potreby zmeny ÚP zo strany obce každé 4 roky, čo v našom 

prípade uplynie až za 3 roky.   

            ÚP nemôže byť v rozpore s ÚP VÚC. Dotácia na úhradu nákladov za obstaranie ÚP 

dokumentácie sa dá žiadať každý rok, ale na jej poskytnutie nie je právny nárok. Minulý rok 

sme dostali dotáciu vo výške cca 3700 €. 

 

 

- p. Ing. Augustín Viater, poslanec OZ mal dotaz, či je žiadosť zo strany spoločnosti 

KORA Slovakia, s.r.o. daná písomne 

 

- p. Jaroslav Brňák,  poslanec OZ sa pýtal, či je aj písomný doklad o tom, že žiadajú 

otvorenie ÚP č. 2  

 

- p. starosta potvrdil, že žiadosť zo strany spoločnosti KORA Slovakia, s.r.o. je daná 

písomne s tým, že náklady na obstaranie zmien a doplnkov ÚP budú uhradené v plnej 

výške žiadateľom. 

 



- p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce informoval, že 2 lokality v miestnej časti 

Bučina, pod starým cintorínom, sú v ÚP obce určené na rekreáciu v rozpore s petíciou 

občanov, ktorí žiadali v tejto lokalite výstavbu úplne vylúčiť. 

 

- p. starosta ďalej povedal, že občania sa budú môcť znovu vyjadriť k návrhu zmien 

a doplnkov ÚP č. 2. Pokiaľ by sme chceli v ÚP obce niečo doplniť, musíme ÚP 

otvoriť a toto rozširovanie ÚP je spoplatnené. Pokiaľ sa jedná o zrušenie lokalít, táto 

operácia nie je spoplatnená. K dodatku ÚP obce č. 2 sa bude OZ znova vyjadrovať, 

ako aj štátne orgány a obyvatelia obce. 

 

- p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa otvorenie ÚP obce 

zverejnilo na internetovej stránke obce  

 

- p. Anton Noga, ml. mal dotaz, prečo sa spomína len KORA Slovakia, s.r.o. a nie aj p.  

Ľubomír Kvak. Na to reagoval starosta obce a uviedol, že žiadosť bola na obecný úrad 

doručená len zo strany spoločnosti KORA Slovakia, s.r.o.. 

 

- p. Blažej Holubčík, poslanec OZ povedal, nech si každý, kto má záujem, podá 

písomnú žiadosť, aj KORA Slovakia, s.r.o. aj Ľubomír Kvak.  

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje : 

A/ Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu 

Obce Oravská Lesná s termínom ukončenia do 31.12.2017; 

B/ v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Obec Oravská Lesná ako orgán 

územného plánovania požaduje úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu Obce Oravská Lesná od žiadateľov, 

teda fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie a ktorý doručili písomnú žiadosť na Obec Oravská Lesná; 

 

Hlasovanie: za:    Rudolf Brisuda,  Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Jaroslav Brňák  

                            Jozef Rošťák, Mgr. Emília Chvojková,  Anna Opartyová, Martin 

      Podstavek,  Ing. František Brňák   

        zdržal sa: Ing. Augustín Viater, poslanec OZ     

 

 

K bodu číslo 8. Úprava rozpočtu 01/2016   

 

- p. starosta prečítal úpravu rozpočtu 01/2016, ktorá bola poslancom doručená 

mailom, na zasadnutí rozdaná písomne a tvorí súčasť zápisnice. 

- ďalej podal vysvetlenie úpravy rozpočtu podľa jednotlivých položiek:  

- bežné výdavky sa znížili o 68 358,-€, tieto sa použijú na spolufinancovanie novej 

telocvične, ďalej ponížila sa položka mzdy a použije sa na služby k projektu na 

stavebné úpravy a opravy materskej škôlky. Z dôvodu dokončovania rekonštrukcie 

verejného osvetlenia nad rámec schváleného projektu sa navrhuje navýšiť kapitola 

verejného osvetlenia kapitálový výdavok o 70 000,- € 



- informoval prítomných, že obec získala finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu, 

kapitoly ministerstva školstva na rekonštrukciu šatní v celkovej výške 70 000 € s 10 % 

spoluúčasťou obce. Išlo o veľmi ústretový krok zo strany ministerstva školstva 

k riešeniu havarijného stavu týchto šatní. 

 

- ďalej predniesol informácie ohľadom stavby kanalizácie a vlastnej čističky 

odpadových vôd (ČOV Oravská Lesná). Na základe odborného hodnotenia 

ministerstva životného prostredia sme ako obec boli vyhodnotení ako úspešný 

uchádzač o finančnú dotáciu z NFP EÚ a získali sme dotáciu vo výške 8 333 499,80 € 

(cca 251 000 000,- Sk). Keďže spoluúčasť obce predstavuje sumu 438 000,- € (cca 

13 000 000,- Sk) musíme túto sumu zabezpečiť formou úveru. Ide o doposiaľ 

najväčšiu investíciu v našej obci. Zároveň požiadal poslancov OZ o poverenie na 

jednanie s bankami ohľadom tohto úveru. Poslanci s poverením súhlasili. 

 

- v rámci tohto programu p. starosta prečítal návrh ústrednej inventarizačnej komisie na 

vyradenie poškodeného hmotného majetku zisteného inventarizáciou k 31. 12. 2015 a 

odpis nevymožiteľných pohľadávok k 31. 12. 2015  

 

- p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ  mal pripomienku, aby sa lepšie označoval 

hmotný majetok  

 

- p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ dal na vedomie návrh na úpravu rozpočtu pri zmene 

normatívnych a nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ s MŠ.  

 

- p. riaditeľ Mgr. Miroslav Kvak informoval, že tieto navýšenia sú dané zo štátu podľa 

počtu detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v našej obci. 

 
 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

1.   

A/ Zmenu rozpočtu obce  č 1/2016 

 

Hlasovanie:  za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

B/ Zmenu rozpočtu pre ZŠ s MŠ  č 1/2016 

 

Hlasovanie:  za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

2. Návrh Ústrednej inventarizačnej  komisie obce   na  vyradenie  a preradenie majetku obce  

 

 

Hlasovanie: :za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 



                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 bodu číslo 9. Prerokovanie investičných akcií obce Oravská Lesná  

 

Boli prerokované nasledovné investičné akcie a zároveň otvorená diskusia k týmto 
investičným akciám:  
 
1. Výstavba novej telocvične:  
 
- p. starosta informoval prítomných, že na základe podanej žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku zo štátneho rozpočtu na vybudovanie novej telocvične v areály ZŠ na mieste 

futbalového ihriska sme dostali z prostriedkov ministerstva školstva finančnú dotáciu na 

výstavbu novej telocvične vo výške 165 000 €, pričom maximálne výška dotácie bola 

200 000,- €. Tým sme sa umiestnili medzi prvou dvadsiatkou najúspešnejších žiadateľov na 

Slovensku. Výšku spolufinancovania zo strany obce ministerstvo určilo na sumu 55 000,- €. 
 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje výstavbu novej telocvične na pozemku parcela parc. č. 7765/6 so 

spolufinancovaním obce Oravská Lesná. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

 

 

2. Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v obci  

 

- p starosta informoval prítomných, že za účelom dlhodobej funkčnosti VO s novými 

LED svietidlami je potrebné staré stĺpy VO v určitých častiach vymeniť za nové. Ide 

o výmenu cca 90 stĺpov na verejnom osvetlení.  

 

- p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ mal pripomienku k osadeniu elektrorozvodu a to aby 

sa osadzovali  vyššie.  

 

- p. starosta odpovedal, že sa to nedá ovplyvniť, nakoľko je to podľa smernice 

a schváleného projektu. 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia v obci  

 

Hlasovanie: za:  pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

 

3. Podanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

 



- p. starosta informoval, že obec je oprávneným žiadateľom NFP EÚ na zriadenie 

druhého zberného dvora v areály družstva v našej obci. Predmetom projektu je 

dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Oravská Lesná a to 

stavebnými prácami na vybudovanie zberného dvora a nákupom technológií k už 

vybudovanému zbernému dvoru. Cieľom bude zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci, drobného staveného odpadu a koncentrovanie 

jednotlivých zložiek separovaného odpadu na jednom mieste za pomoci techniky 

a strojov.  

- ide vlastne o schválenie podania žiadosti 

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje : 

 A/ predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

špecifický cieľ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na realizáciu 

projektu „Triedený zber odpadov v obci Oravská Lesná", ktorý je realizovaný Obcou Oravská 

Lesná. Kód výzvy projektu je OPKZP-PO1-SC111-2016-10. 

B/ výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa obce 

Oravská Lesná z celkových oprávnených výdavkov vo výške 52 016,84 €. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák,    

                                Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                     Ing. Brňák František  

             neprítomní: pp. Mgr. Emília  Chvojková, Bc. Holubčík Blažej  

 

4. Podanie žiadosti o NFP z prostriedkov Environmentálneho fondu na likvidáciu 

čiernej skládky v miestnej časti Beskyd   

 

- p. starosta informoval prítomných o možnosti získania finančných prostriedkov na 

likvidáciu čiernej skládky v miestnej časti Beskyd. Ide o skládku, ktorá už viac rokov 

zaťažuje životné prostredie v našej obci. Je presvedčený, že by jej likvidácia bola pre 

obec prínosom. Maximálna výška dotácie je stanovená na 100 000 € s 5 % 

spoluúčasťou zo strany obce, čo predstavuje sumu maximálne 5 000,- .  

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP z prostriedkov Environmentálneho fondu na likvidáciu 

čiernej skládky v miestnej časti Beskyd. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák,    

                                Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                     Ing. Brňák František  

             neprítomní: pp. Mgr. Emília  Chvojková, Bc. Holubčík Blažej  

 

 

5. Odstraňovanie environmentálnych záťaží v časti Vaňovské bory a v časti pod starým 

kostolom  v miestnej časti Lehotská  

 

- p. starosta informoval prítomných, že z hľadiska ochrany životného prostredia a snahy 

EÚ o odstraňovanie starých komunálnych skládok bude za týmto účelom možné 



požiadať o podporu tejto činnosti formou NFP. V diskusii sa s poslancami dohodli na 

tom, že práce na prípravu projektu je možné začať.  

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje  realizáciu prác zameraných na odstraňovanie environmentálnych záťaží v časti 

Vaňovské bory a v časti Lehotská pod starým kostolom. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek     

             zdržal sa: pp. Ing. František Brňák, Bc. Blažej Holubčík   

 

 

 

6. Materská škôlka – vnútorné dokončenie  

 

- p. starosta informoval prítomných, že sa jedná o rekonštrukciu existujúcich tried, 

kuchyne, vytvorenie 2 tried a hracej miestnosti na poschodí 

- tiež sa plánuje oplotenie a ihrisko  

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje prípravu projektu na rekonštrukciu a stavebné úpravy vnútorných priestorov 

materskej škôlky. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

 

K bodu číslo 10. Prerokovanie a schválenie trhového poriadku obce Oravská Lesná  

 

 

- p. starosta povedal, že bude potrebné aby sme vymedzili trhový priestor, boli už dané 

aj nejaké návrhy zo strany obecnej rady (navrhovalo sa vyčleniť priestor na predaj 

pred kultúrnym domom, obmedziť predaj na určité dni a podľa typu ponúkaného 

tovaru, zaviesť paušálny poplatok za víkendové predaje s možnosťou zaplatiť poplatok 

aj na účet obce vopred, v trhovom poriadku riešiť aj pojazdné predajne, predaj sliepok 

a čistenie peria) 

 

- p. Jozef Rošťák, poslanec OZ povedal, že je potrebné, aby trhový poriadok bol 

vyvesený na viditeľnom mieste, aby predajcovia boli riadne informovaní, aké majú 

povinnosti a ako budú sankciovaní v prípade neplnenia týchto povinnosti  

 

- tiež padlo veľa návrhov, aby ovocie a zelenina nebola obmedzená na určité dní, ale 

aby si ju občania mohli zakúpiť celý týždeň od pondelka do nedele.  

 

Po uvedenej  a rozsiahlej diskusií o trhovom poriadku, p. starosta dal návrh , aby poslanci OZ 

do 10. 5. 2014 na pracovnom stretnutí predniesli návrhy na trhový poriadok.  

Tento bod rokovania navrhol presunúť na ďalšie rokovanie OZ. 

 

Návrh na uznesenie:  



OZ o d r o č u j e schválenie trhového poriadku obce Oravská Lesná na ďalšie zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

K bodu číslo 11. Interpelácie poslancov  

 

 

- p. Augustín Viater, poslanec OZ  sa pýtal na zberné hniezda  

 

- p. starosta – žiadosť je podaná na Recyklačný fond,  výšku dotácie určuje podľa počtu 

obyvateľov. Po schválení tohto projektu pristúpime v realizácii VO na obstaranie 

nákupu jednotlivých druhov zberných nádob a kontajnerov a tieto budú následne 

rozmiestnené na vyčlenených miestach v obci. 

K príprave VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku poprosil poslancov OZ 

o návrhy k tomuto VZN, čo sa týka úľavy pre študentov VŠ, dvojtýždňové vývozy 

atď. 

- v nasledujúcom boli prerokované žiadosti od občanov týkajúce sa úľavy z poplatkov 

za PDO s priloženými potvrdeniami o tom, že sa počas roka určitý počet dní 

nachádzajú na pracovisku v určitom štáte. 

- V diskusii poslanci OZ uviedli, že nestačí potvrdenie od firmy, ktorá uvedie, že 

v nájme je uvedený aj poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Rovnako sa úľava 

nevzťahuje na turnusové dochádzanie za prácou.  

 

Návrh na uznesenie:  

OZ k výkladu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady konštatuje, že úľavu na poplatku PDO sa poskytne osobe, ktorá sa nepretržite 

/najmenej 6 mesiacov/ zdržiava mimo obec a za toto obdobie donesie potvrdenie 

o zaplatení poplatku za PDO v mieste svojho prechodného pobytu. 

 

Hlasovanie: za: : pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák,     

                                  Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                      Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

                neprítomná: Mgr. Emília Chvojková  

 

 

 

- p. Martin Podstavek, poslanec OZ sa informoval na stav spracovania ROEP a spôsob 

zápisu rozhodnutí o vydržaní pozemkov do katastra nehnuteľností. 

 

- p. starosta odpovedal, že musí byť ukončené celé spracovanie ROEP. Následne obec 

požiada, aby jednotlivé rozhodnutia boli zapísané do katastra nehnuteľností. Prácu na 

spracovaní ROEP v našej obci však najviac komplikujú nesúhlasy evidovaných 

spoluvlastníkov a taktiež aj neznámi vlastníci.  

 

- p. starosta ďalej predložil nasledovné  žiadosti:  

 



- žiadosť  Jozefa Briša, bytom Oravská Lesná 325 o poskytnutie jednorazovej pomoci 

Poslanci OZ túto žiadosť odročili na najbližšie zasadnutie OZ.  

 

- žiadosť Ladislava Floreka, bytom Oravská Lesná 624 o opatrovanie otca Blažeja 

Floreka. Opatrovateľská služba sa menovanému poskytne, ale nemôže sa mu  

poskytnúť  opatrovník jeho syn. Cudziu opatrovateľku však odmietli. Syn Ladislav 

Florek môže pre svojho otca Blažeja Floreka požiadať o  zaopatrovací príspevok. 

 

- ďalej bola požiadavka zo strany občanov Lehotskej a Kubínskej o autobusový spoj 

v čase o 12. 30 hod. v pracovných dňoch.  

 

- taktiež p. Augustín Viater, poslanec OZ predniesol požiadavku občanov Jasenovskej 

o autobusový spoj a to v nedeľu k  sv. omši, ktorá je  o 9,00 hod.  

 

- poslanci požiadali p. starostu o zistenie možnosti zaviesť tieto autobusové spoje.  

 

- ďalej sa p. Augustín Viater, poslanec OZ informoval o detskú lekárku.   

 

- p. starosta povedal, že bude stretnutie p. Ing. Hazuchovej, správkyne dedičstva p 

zosnulej MUDr. Škorvagovej a p. MUDr. Daniely Murínovej, na ktorom si majú 

vzájomne dohodnúť podmienky odovzdania vybavenia ambulancie.  

Tiež pripomenul, že bude potrebné schváliť nájomnú zmluvu pre p. doktorku. Poslanci 

sa uzniesli na odpustení nájomného za mesiac 05 – 06/2016  

 

- p. Ing. František Brňák, poslanec OZ mal pripomienku k cyklochodníku, ktorý je 

znečistený, tiež treba vyčistiť rigolov a kritický stav je na mostíku, kde sú prelomené 

dosky 

- p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ mal požiadavku, aby sa prechod pre chodcov 

umiestnil  aj pri zdravotnom stredisku  

 

- p. starosta povedal, že na pracovnom stretnutí dňa 19. 4. 2016 prednesie aj túto 

požiadavku. Tiež pripomenul, že tento prechod pre chodcov musí byť osvetlený  

 

- p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ  mal ďalej požiadavku vyspádovať plochu pred 

vchodom do dvoru  kostola „ pred furtkami“. Je to už dlhoročný problém.  Tiež 

upozornil na zničený hydrant na Brišovke 

 

- p. Jozef Brňák, poslanec OZ navrhol osloviť Poľnohospodárske družstvo Oravská 

Lesná ohľadom opravy ciest 

 

- p. Jozef Rošťák, poslanec OZ navrhol osloviť ohľadom opravy ciest aj Lesy SR ako aj 

firmu p. Albína Viatra 

Ďalej povedal, že ak občania chcú cesty, musia cesty prejsť pod Obec a tiež šírka cesty 

by mala spĺňať parametre. K tejto problematike by bolo veľmi prospešné zvolať 

verejné zhromaždenie.  

 



- p. Jozef Brňák, poslanec OZ a predseda sociálnej komisie sa  vyjadril k VZN 

o príspevku dôchodcom na stravu. Dôchodcom sa tento príspevok odňal  hlavne 

z dôvodu výšky ich  dôchodku. Tento bol vyšší ako stanovuje aktuálne platné VZN 

obce.  

- Pán starosta k veci uviedol, že podstata poskytovania príspevku občanom je ich nízky 

príjem, tento bol na základe rokovania poslancov OZ stanovený v spomínanom VZN. 

Pripomenul, že dôchodcovia majú možnosť odoberať obedy zo školskej jedálne aj bez 

poskytnutia osobitnej dotácie na stravu aj naďalej. Tieto obedy sú zo strany obce 

dotované dotáciou do školskej jedálne a preto cena obedu vychádza približne o 0,7 

EUR lacnejšie ako je to u klasických vývarovní či reštaurácií. Túto dotáciu teda môže 

získať každý dôchodca. 

 

Návrh na uznesenie:  

OZ  schvaľuje  

1. nájomnú zmluvu pre nájomcu MUDr. Danielu Murínovú, IČO: 35993928, na účely 

poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast s účinnosťou od 1. 5. 2016 

s 2 – mesačnou výpovednou lehotou. 

.  

Hlasovanie:  za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

2. Odpustenie nájomného za mesiac 05/2016 a 06/2016 pre MUDr. Danielu Murínovú. 

 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 
 

K bodu číslo 12 Rôzne  

- p. starosta predniesol žiadosť mesta Trstená o poskytnutie dotácie na záujmovú 

činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Oravská Lesná v celkovej výške 30,60 €, 

ktoré navštevujú útvary vedené Centrom voľného času v súlade so zákonom č. 

596/2003 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje dotáciu pre záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Oravská Lesná 

v celkovej výške 30,60 €, ktoré navštevujú útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej 

Hlasovanie: za: pp Rudolf Brisuda Jozef Brňák,  Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák, Mgr. Emília    

                              Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová,  Martin Podstavek 

                   Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

 



 

- ďalej p. starosta informoval prítomných poslancov o akciách, ktoré obec plánuje 

usporiadať v nasledovnom období :  

10.4. 2016 – Lesňanská heligónka 

29. 4. 2016 – o 16. 30 hod. – Stavanie mája – o 1 deň skôr, nakoľko v sobotu je 

v kultúrnom svadba a nechceme narúšať jej priebeh, keďže stavanie mája sa 

uskutočňuje pred kultúrnym domom   

1. 5. 2016 – Deň Matiek – o týždeň skôr z dôvodu 1. sv.  prijímania  

22. 5. 2016 – Deň rodiny  

26. 6. 2016 – Športový deň  

 

 

 

 

 

K bodu číslo 13. Záver rokovania  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.00 hod. 

 

 

 

Zapísala: Pojezdalová Anna 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav   P a j k o š     JUDr. Marek M a j d i š , PhD. 

     Prednosta OcÚ      starosta obce  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. František    B r ň á k  , poslanec OZ  .........................................................  

 

 

Ing. Augustín    V i a t e r  , poslanec  OZ  .......................................................... 

  



      

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 10/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     program rokovania so zmenami a doplnkami   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 11/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     b e r i e    n a     v e d o m i e   

správu hlavného kontrolóra o plnení prijatých 

uznesení   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

     

      

     U z n e s e n i e    číslo 12/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     b e r i e    n a     v e d o m i e   

správu hlavného kontrolóra o 

výsledkoch kontrolnej činnosti v  roku 2015   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 



 

      

     U z n e s e n i e    číslo 13/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     Schvaľuje : 

A/ Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 

k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu Obce 

Oravská Lesná s termínom ukončenia do 

31.12.2017; 

B/ v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Obec Oravská Lesná ako orgán územného 

plánovania požaduje úplnú úhradu nákladov za 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 

k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu Obce 

Oravská Lesná od žiadateľov, teda fyzických 

osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná 

potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie a ktorý doručili písomnú žiadosť 

na Obec Oravská Lesná; 

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 14/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     1. A/ Zmenu rozpočtu obce č 1/2016  

         B/ návrh na úpravu rozpočtu pri zmene         

             normatívnych a nenormatívnych  

             prostriedkov pre ZŠ a MŠ č. 1/2016 

      

     2. Návrh Ústrednej inventarizačnej  komisie obce   

         na  vyradenie  a preradenie majetku obce   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  



    

     U z n e s e n i e    číslo 15/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     Výstavbu novej telocvične na pozemku 

                parcelného  čísla 7765/6 so spolufinancovaním 

     obce Oravská Lesná  

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 16/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     Rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia 

     v obci   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 17/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

A/ predloženie žiadosti o NFP v rámci 

Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, špecifický cieľ Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu, opätovné použitie a recykláciu 

a podpora predchádzania vzniku odpadov na 

realizáciu projektu „Triedený zber odpadov v 

obci Oravská Lesná", ktorý je realizovaný Obcou 

Oravská Lesná. Kód výzvy projektu je OPKZP-

PO1-SC111-2016-10. 

B/ výšku maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

obce Oravská Lesná z celkových oprávnených 

výdavkov vo výške 50 000,00 €. 



 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 18/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     Podanie žiadosti o NFP z prostriedkov  

     Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernej 

     skládky v miestnej časti Beskyd  

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 19/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

realizáciu prác zameraných na odstraňovanie  

environmentálnych záťaží v časti Vaňovské  

bory a v časti Lehotská pod starým kostolom     

 

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 20/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

Prípravu projektu na rekonštrukciu a stavebné 

úpravy vnútorných priestorov materskej škôlky      

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  



 

           

     U z n e s e n i e    číslo 21/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     o d r o č u j e  

     schválenie trhového poriadku obce Oravská 

     Lesná na ďalšie zasadnutie Obecného  

     zastupiteľstva  

       

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 22/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     A/ k o n š t a t u j e   

k výkladu VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že 

úľavu na poplatku za PDO sa poskytne osobe, 

ktorá sa nepretržite /najmenej 6 mesiacov/ 

zdržiava mimo obec a za toto obdobie donesie 

potvrdenie o zaplatení poplatku za PDO v mieste 

svojho prechodného pobytu. 

     

     B/  s c h v a ľ u j e  

1. nájomnú zmluvu pre nájomcu MUDr. Danielu 

Murínovú, IČO: 35993928, na účely 

poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast od 1. 5. 2016 s 2 – mesačnou 

výpovednou lehotou 

 

     2. odpustenie nájomného za mesiac 05-06/2016 

             pre nájomcu MUDr. Danielu Murínovú  

      

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

 



     U z n e s e n i e    číslo 23/2016 

      zo dňa 1. 4. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

      dotáciu pre záujmovú činnosť pre deti s trvalým 

      pobytom v obci Oravská Lesná v celkovej výške 

      30,60 €, ktoré navštevujú útvary vedené Centrom 

      voľného času v Trstenej  

       

    

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 
 


