
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 

8. januára 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: Jozefína Smolejová,  Helena Ignaťáková, Kvak Štefan, Kvak Ľubomír, Brňák  

 Ladislav, Fajčák Jozef, Anton Noga, Dana Nogová, Martin Kollár,  

 

   

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD., 

konštatoval, že bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/  §-u 13, ako riadne 

zasadanie OZ. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľka: Pojezdalová Anna  

Overovatelia: pp. Jozef Rošťák, Brisuda Rudolf   

K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia: Viater Augustín,  predseda, pp. Rošťák Jozef, Bc. Holubčík Blažej  

           členovia 

Mandátová komisia: Brňák Jozef, predseda, pp. Podstavek Martin, Mgr. Chvojková Emília ,  

členovia 

Predseda mandátovej komisie p. Jozef Brňák konštatoval, že OZ je  uznášania schopné, 

nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9. 

Ďalej konštatoval, že v zmysle ust. § 25 ods. 2) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) mandát poslankyne p. 

Ladňákovej  Jozefíny a funkcia predsedníčky finančnej komisie zaniká ku dňu doručenia 

písomného vzdania sa mandátu poslankyne a predsedníčky finančnej komisie na obecný úrad 



t.j. ku dňu 28.12.2015. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Na základe uvedeného OZ 

vyhlásilo nastúpenie náhradníka a to p. Ing. Františka Brňáka. 

 

 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie žiadosť p. Jozefíny Ladňákovej o vzdaní sa 

                                      poslankyne OZ a predsedníčky finančnej komisie  

   konštatuje zánik mandátu p. poslankyne Jozefíny Ladňákovej ako aj  

   zánik funkcie predsedníčky finančnej komisie  

 

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

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

Opartyová,       Martin Podstavek 

 

Ďalej nasledovalo zloženie sľubu poslanca p. Ing. Františka Brňáka v zmysle ust. § 26 zákona  

a jeho zloženie do rúk starostu obce. 

 

K bodu 4. Schválenie programu rokovania 

 

 V diskusii bolo navrhnuté doplniť program rokovania o nasledovné body : 

- p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ žiadal  doplniť program o bod 9 – schválenie VZN o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ 

-  bod číslo 10. bol doplnený o voľbu predsedu finančnej komisie             

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi programu.  

  

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

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

          Zdržal sa : Bc Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie a zloženie sľubu poslanca Ing. Brňáka 

Františka 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Kontrola plnenia uznesenia 

6. Prerokovanie a schválenie Zmeny a Doplnku č, 1 Územného plánu Obce Oravská 

Lesná  

7. Prerokovanie a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Oravská Lesná na roky 2016- 2024  

8. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce  

9. Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ  

10. Voľba predsedu finančnej komisie  

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  

 

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

 

Hlasovanie: :  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. Prerokovanie a schválenie Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce 

Oravská Lesná   
 

- p starosta informoval prítomných o celom procese prerokovania zmien a doplnkov č. 1 

k platnému Územnému plánu obce Oravská Lesná (ÚP) nasledovne : na základe 

úspešného projektu sme získali dotáciu na zmenu ÚP vo výške 3 461 EUR. Na 

doplnenie boli zapracované všetky nám známe návrhy do občanov ako aj od 

právnických osôb pôsobiacich v obci. K jednotlivým lokalitám sa vyjadrovala 

i stavebná komisia. Na základe uznesenia OZ bol doplnený aj návrh p. Kvaka 

Ľubomíra na zástavbu v m.č. Tanečník pri lyžiarskom stredisku. Po spracovaní celej 

dokumentácie zo strany architektov bol návrh spolu so zmenami vyvesený na úradnej 

tabuli a bol rozposlaný zákonom určeným inštitúciám a príslušným orgánom. 

V momente vyvesenia návrhu ÚP tento nie je možné dopĺňať o ďalšie návrhy na 

rozšírenie. Návrh je možné len pripomienkovať a žiadať vypustenie niektorej jeho 

časti. Na základe pripomienok zo strany jednotlivých orgánov, ktoré musíme zo 

zákona rešpektovať, bolo vykonaných niekoľko zmien napr. na zástavbu bola určená 

len 1/3 z celkovej výmery jednotlivých stavebných pozemkov, vypustenie niektorých 

lokalít. Návrhy na doplnenie zo strany fyzických a právnických osôb, ktoré boli 

podané až po vyvesení návrhu ÚP na úradnej tabuli, nebolo možné na základe zákona 

doplniť. Tieto pripomienky sú evidované a v prípade začatia ďalšej zmeny ÚP, budú 

tieto pripomienky do návrhu zapracované.  

- V ÚP ŽSK bol evidovaný stav taký, že sa plánuje napojenie kanalizačného zberača 

v našej obci na ČOV v Námestove. Nesúhlas s výstavbou našej vlastnej ČOV 

a kanalizácie dala aj spoločnosť OVS, a.s.. OVS nezmenila svoje stanovisko. Po 

vzájomných rokovaniach sa podarilo dosiahnuť stav, kedy ŽSK rešpektuje výstavbu 

samostatnej ČOV a kanalizácie obcou Oravská Lesná. 

- K ÚP má byť VZN 

- P. Bc. Holubčík Blažej, poslanec OZ sa informoval, či chaty p. Antona Nogu sú v ÚP  

 

- P. starosta – informoval prítomných, že kompetentné inštitúcie žiadajú tieto plochy 

vylúčiť z ÚP z dôvodu ochrany životného prostredia.  

-  

- P. Noga Anton povedal, že keby vedel, že je  ohľadom ÚP problém, bol by konal.  

 

- P. starosta povedal, že obec dá do návrhu ÚP pripomienky občanov, avšak 

kompetentné orgány sa musia k pripomienkam ÚP vyjadriť. Pánovi Nogovi 

o problémoch hovoril. 



 

- P. starosta povedal, že ŽP sa vyjadruje, že v danom území povolí stavbu a ďalší orgán 

dáva ďalšie podmienky 

 

- P. Bc Holubčík Blažej dal návrh, aby sa na dnešnom OZ ÚP neschválil 

 

- P. starosta povedal, že celý návrh ÚP stál obec nemalé finančné prostriedky. V novom 

ÚP by sa opäť mohli jednotlivé orgány vyjadriť negatívnym spôsobom tak, že sa dané 

lokality vylúčia čím by sa jednalo o zbytočnú investíciu. V tomto momente sa však 

žiadne vyjadrenie meniť nedá a je možné len návrh ÚP schváliť alebo úplne 

neschváliť. 

 

- P. Ing. Brňák František, poslanec OZ sa pýtal, prečo sa nekonalo reklamačné konanie 

 

- P. starosta povedal, že sa s dotknutými orgánmi komunikovať snažil ale lokality sa mu 

nepodarilo v návrhu zachrániť.  

 

- P. Rošťák Jozef, poslanec OZ sa vyjadril k ÚP nasledovne:  

 

ÚP obce sa začal riešiť v roku 2010. Boli k nemu vznesené pripomienky. Koncom 

roka 2010 sa mal schváliť. Za p. starostky bol nový návrh ÚP, ktorý sa mal schváliť. 

ÚP nikde nevisel a nakoniec bol schválený. Niekto ten ÚP sfalšoval, stratili sa tam 

veci ohľadom OVS. Ďalej schvaľovali zámer pre p. Nogu, čo stálo obec 1500 € 

naviac, boli zapracované návrhy na výstavbu RD hlavne však vlastná obecná 

kanalizácia.. 

p. Mgr. Kvak Miroslav sa pýtal, či boli pripomienky zapracované a či to hlásili 

písomne 

 

p. Ing Brňák František, poslanec OZ dal návrh aby sa na dnešnom OZ ÚP neschválil, 

ale v priebehu mesiaca sa úlohy doriešili  

 

p. starosta povedal, že súčasný návrh nemôžeme ani meniť ani dopĺňať, je to 

definitívna verzia. Zmena je možná len cez nový návrh.  

 

p. Jozef Fajčák povedal, že pripomienky z roku 2010 sa neakceptovali  

 

p. starosta povedal, že pripomienky boli zapracované, ešte aj rozšírené, ale neboli 

akceptované  

 

p. kontrolór predložil námietky z roku 2010 do ÚP  

 

p. starosta povedal, že Tanečník bol zapracovaný výhľadovo, čiže do budúcna. Avšak 

kompetentné inštitúcie nesúhlasili s jeho zaradením do kategórie návrhu na zástavbu. 

 



p. Ing. František Brňák povedal, že v roku 2012 bolo súhlasné stanovisko na dané 

parcely, plocha je už zastavaná, či sa môže dostavovať. 

 

p starosta povedal, že už sa nemôže dostavovať. Oni sa vyjadrujú k tomu, čo my 

navrhneme 

Návrh na uznesenie:  

 K tomuto bodu programu boli podané dva návrhy na uznesenie:  

- prvý návrh predložil p. Ing. František Brňák, poslanec OZ, a to v znení: Preložiť 

schválenie ÚP na ďalšie rokovanie OZ  

Hlasovanie : za: pp. Ing. Brňák František, Opartyová Anna, Bc. Holubčík Blažej  

            proti: pp. Brisuda Rudolf, Ing. Viater Augustín, Rošťák Jozef, 

Podstavek Martin  

          zdržal sa: Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Chvojková  

Tento návrh nebol prijatý  

Druhý návrh predložil p. starosta a to v znení:  

Obecné zastupiteľstvo  

                A/k o n š t a t u j e ,  ž e   

1. Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Oravská Lesná / ÚPN-O / bol 

po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný 

s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona 
2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú 

akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná, resp. 

bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred 

realizáciou stavieb 

3. Fyzickým a právnickým osobám. ktorých požiadavky nemohli byť zohľadnené bolo 

stanovisko obstarávateľa k pripomienkam, ktoré vzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny 

a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná doručené písomne, v súlade s ustanovením § 22, 

ods. 7) stavebného zákona 

4. Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmeny a 

Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná podľa § 25 stavebného zákona a vydal k nemu 

súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2016/001060/HRI zo dňa 4.1.2016. 

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

          1. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,       

               a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná 

          2 .Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu Zmeny a   

              Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná 

 C/  s c h v a ľ u j e    
1. Zmenu a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 

26 ods. 3) stavebného zákona 

2. VZN č. 1/2016  Obce Oravská Lesná o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 

Územného plánu obce Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného 

zákona 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie: za: pp. Brisuda Rudolf, Brňák Jozef, Podstavek Martin, Rošťák  Jozef,  

                            Ing.  Augustín Viater, Mgr. Chvojková Emília  

           proti: Bc. Holubčík Blažej, Ing. Brňák František  

              zdržal sa: Opartyová Anna, Brňák Jaroslav  

 

ÚP bol schválený.  

 

K bodu číslo 7. Prerokovanie a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Oravská Lesná na roky 2016 – 2024___________________________ 

 

K tomuto bodu programu p. starosta otvoril diskusiu. 

 

p. prednosta informoval, že tento program zahŕňa: históriu, infraštruktúru, bývanie, 

výhody a nevýhody, silné a slabé stránky obce, programovú časť, akčný plán, 

finančný plán, ZŠ a MŠ, sociálna sféra, ochrana pred povodňami, ochrana vôd, 

miestne komunikácie, individuálna výstavba, odpadové hospodárstvo , ŽP, vybavenie 

technickej dokumentácie, cyklotrasa, železnička. 

Tento program sa každý rok vyhodnocuje, dá sa meniť, dopĺňať, prijíma sa VZN. 

 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje 

1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná na roky 2016 – 

2024 

2. Návrh VZN k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 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  

 

K bodu číslo 8. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce  
 

p. starosta informoval prítomných o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Oravská 

Lesná“. Previedlo by sa zatepľovanie, výmena okien, výmena radiátorov, svietidiel.  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom : ,,Zníženie energetickej 

náročnosti objektu materskej školy, Oravská Lesná“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 
4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 
4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, 
kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2015-6 

2) predpokladané celkové oprávnené výdavky na projekt : 1 080 000,00 EUR 



3) výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov : 54 000,00 EUR 

 

 

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 9. Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ  
 

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ informoval prítomných, že je potrebné prijať VZN 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ. Obec by mala určiť miesto a čas zápisu. Čas 

zápisu by mal byť v rozpätí od 1. 4. – do 30. 4. v danom roku. Ďalej je povinnosť zákonného 

zástupcu zapísať dieťa do školy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, hrozí sankcia – pokuta 

vo výške 330,00 €, ktorú uloží obec.  

Ako čas zápisu navrhol druhú stredu v mesiaci apríl v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. 

v priestore školskej jedálne. 

- p. prednosta povedal, že obec je povinná nahlásiť, že rodič nezapísal dieťa do ZŠ. 

- p. riaditeľ ZŠ Mg. r Miroslav Kvak povedal, že je povinný zaslať rozhodnutie, že 

prijal dieťa z inej dediny 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje návrh VZN o čase a mieste zápisu dieťaťa& do ZŠ a to  

                                    druhu stredu v mesiaci  apríl v čase od 13.30 do 15.00 hod  

    v priestoroch školskej jedálne  

                                    

 

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. Voľba predsedu finančnej komisie  
 

Za predsedu finančnej komisie bol navrhnutý p. Jozef Rošťák, poslanec OZ 

 

Návrh na uznesenie: OZ volí  predsedu finančnej komisie a to Jozefa Rošťáka, poslanca OZ 

  

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

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

                 Bc Holubčík Blažej,  

          Zdržal sa : p. Jozef Rošťák 

          Neprítomný: Ing. Brňák František, poslanec OZ  

 

K bodu číslo 11. Interpelácie poslancov  
 

- p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ sa pýtal, či sa budú opravovať cesty 

- p. starosta odpovedal: najprv musíme dobudovať siete (kanalizácia a vodovod) 

a chodníky a následne si stanoviť prioritné úseky ciest podľa dôležitosti, pretože 

všetky sa naraz opravovať nedajú. 



 

- p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ sa pýtal na šatne, strechu,  telocvičňu –   havarijný 

stav   

 

- p. starosta povedal, že čakáme na vyjadrenie zo strany ministerstva. 

 

- p. Ing. Viater Augustín, poslanec OZ sa pýtal na verejné osvetlenie, či lampy, ktoré 

budú vymenené sa ešte niekde využijú a kedy budú funkčné nové lampy 

 

- p. starosta odpovedal: tie lepšie lampy sa môžu využiť, ale staré svetlá sa neoplatia 

znova dávať, nakoľko sú neúsporné.  

K funkčnosti nových lámp povedal, že teraz v zime by sa tieto práce veľmi ťažko 

prevádzali a používaný materiál by sa mohol aj znehodnotiť. Každé svetlo sa dá 

samostatne regulovať, je to riadené cez internetovú aplikáciu a my vieme cez internet 

presne identifikovať, o aký problém sa jedná. Tieto svetlá vieme regulovať z hľadiska 

svietivosti, čiže čas a intenzitu svietivosti. Je to riadené cez internet, takže vieme 

kontrolovať poruchovosť. Každé svetlo má 38 wattov, 5 rokov je v cene servis. Získali 

sme 384 nových svetiel 

 

- p. Brňák Jaroslav, poslanec OZ mal pripomienku, že niekde ešte lampy chýbajú.  

-  

- p. starosta odpovedal: je to v miestach, kde nie sú elektrické stĺpy a preto musíme 

tento úsek vymeniť.   

- p. Ing. Brňák František, poslanec OZ mal pripomienku, že v niektorých miestach sú 

stĺpy ďaleko od cesty, či to nebude mať vplyv na zlú svietivosť 

 

- p. starosta odpovedal, že optika svetla je tak nastavená, že svetlo sa rozplýva, čiže 

nebude to mať vplyv na zlú svietivosť  

 

- p. Bc. Holubčík Blažej, poslanec OZ mal pripomienku ku kontajnerom pri cintoríne  

 

- p. starosta povedal, že občania tam mnohokrát dávajú to, čo tam nepatrí, ako je drevo, 

plasty, sklo, kov a podobne. Výrazne to zvyšuje náklady obce pri uskladnení odpadov 

na skládke. Preto sa plánuje zakúpiť nádoby s objemom 1100 l, ktoré by boli vyvážané 

spolu s komunálnym odpadom.  

 

- p. Rošťák Jozef, poslanec OZ navrhol, aby sa ľuďom dala výzva, aby to kontajnerov 

dávali iba tie veci, ktoré tam patria, nakoľko to zaťažuje rozpočet. Ďalej informoval, 

že plasty sa budú zbierať 2 x do mesiaca.  

 

- p. Ing. Viater Augustín, poslanec OZ žiadal urobiť na jar zber pneumatík a zároveň 

určiť miesto na tento zber. 

 

- p. prednosta OcÚ informoval, že od 1. 1. 2016 je nový zákon o odpadoch, kde sa 

pripravuje nové VZN. 

 

- p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ informoval prítomných, že tetrapaky  sa nemôžu 

dávať ku plastom 



 

- p. Brňák, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa vrecia s plastami zbierali mimo  

autobusových zástaviek 

 

- p. starosta povedal, že sa plánuje zber plastov priamo od kuka nádob. Pre zle dostupné 

miesta by sa určili lokality, v ktorých by sa vrecia s plastmi mohli zhromažďovať. 

Zapájame sa tiež do projektu, v ktorom by sme mali možnosť získať financie na 

zakúpenie zberných nádob na separovaný zber. Každá domácnosť dostane aj 

komposter.  

 

- p. Opartyová Anna, poslankyňa OZ sa informovala na detskú lekárku  

 

- p. starosta podal nasledovné informácie:  je veľký nedostatok lekárov – pediatrov. Aj 

napriek jeho snahe o komunikáciu s nemocnicami a so Slovenskou lekárskou komorou 

a ŽSK sa doteraz žiadny pediater, ktorý by mal záujem dlhodobo ordinovať v našej 

obci neozval. ŽSK chcel spoločnosti s ručením obmedzeným, pod ktorou pani 

doktorka pracovala odňať licenciu a uvoľniť ju pre iného lekára. Majitelia tejto 

spoločnosti však pozastavili licenciu na dobu 1 roka. ŽSK zo zákona musí zdravotné 

karty prerozdeliť a akýkoľvek lekár sa teraz musí dohodnúť s týmito majiteľmi 

spoločnosti o ďalšom postupe.  

 

- p. Rošťák Jozef, poslanec OZ dal návrh, aby obec  z dôvodu pozastavenia licencie 

vypovedala nájom tejto spoločnosti a priestor by sa uvoľnil pre prípadných ďalších 

záujemcov. Poslanci s týmto návrhom vyjadrili všeobecný súhlas. 

 

K bodu číslo 12 Rôzne 

- bola prednesená žiadosť Heleny Laššákovej o zníženie nájmu  v predajni second hand 

Návrh na uznesenie: schvaľuje odpustenie nájmu na 1 mesiac pri Helenu Laššákovú 

Hlasovanie: za: 0 

          proti: pp. Bc. Holubčík Blažej, Opartyová Anna, Brisuda Rudolf  

          zdržal sa: pp. Chvojková Emília, Podstavek Martin, Rošťák Jozef, Ing. Viater 

           Augustín, Brňák  Jozef, Brňák Jaroslav 

          neprítomný: Ing. Brňák František, poslanec OZ  

Návrh nebol schválený.  

K bodu číslo 13. Záver rokovania  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

Zasadanie OZ bolo ukončené o 20.45 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: 

Jozef    R o š ť á k , poslanec OZ  .........................................................  

 

 

Rudolf  Brisuda , poslanec  OZ  .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     U z n e s e n i e    číslo 1/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____ 

     Obecné zastupiteľstvo  

 

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

     písomnú žiadosť Jozefíny Ladňákovej o ukončenie 

     mandátu poslankyne OZ a predsedkyne finančnej  

     komisie  

          B/  k o n š t a t u j e  

     1.zánik mandátu poslankyne OZ p. Jozefíny Ladňákovej 

        ako aj zánik predsedkyne finančnej komisie  

     2. že zvolený poslanec OZ p. Ing. Brňák František zložil 

          zákonom predpísaný sľub poslanca OZ  

           C/ s c h v a ľ u j e  

     1. mandátovú komisiu: Brňák Jozef, predseda, Podstavek 

         Martin, Mgr. Chvojková Emília, členovia  

     2.návrhovú komisiu: Ing. Viater Augustín, predseda, 

         Rošťák Jozef, Bc. Holubčík Blažej, členovia 

 

 

         

        JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

                    starosta obce  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 2/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e  

     program rokovania s navrhnutými doplnkami  

 

 

 

        JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

                    starosta obce  

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 3/2016  

      zo dňa 8. 1. 2016_____  
     Obecné zastupiteľstvo  

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

     správu hlavného kontrolóra o plnení uznesenia 

 

 

        JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

         starosta obce  

 

 

                



     U z n e s e n i e    číslo 4/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

     

   A/ k o n š t a t u j e ,  ž e   

1. Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce 

Oravská Lesná / ÚPN-O / bol po dobu 30 dní zverejnený 

spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný 

s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, 

právnickými a fyzickými osobami v súlade 

s ustanovením § 22 stavebného zákona 
2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 

a právnických osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu 

Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná, resp. bude sa 

k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej 

dokumentácie a pred realizáciou stavieb 

3. Fyzickým a právnickým osobám. ktorých požiadavky 

nemohli byť zohľadnené bolo stanovisko obstarávateľa k 

pripomienkam, ktoré vzniesli k prerokovanému návrhu 

Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná doručené 

písomne, v súlade s ustanovením § 22, ods. 7) stavebného 

zákona 

4. Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline 

preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská 

Lesná podľa § 25 stavebného zákona a vydal k nemu 

súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-

2016/001060/HRI zo dňa 4.1.2016. 

 

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

          1. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej 

    správy, samosprávy,       

               a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 

    ÚPN-O Oravská Lesná 

          2. Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických 

     osôb k návrhu Zmeny a   

                Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná 

       

 

      C/    s c h v a ľ u j e    
 

1. Zmenu a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Oravská Lesná 

v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) stavebného zákona 

2. VZN č. 1/2016  Obce Oravská Lesná o záväznej časti Zmeny 

a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Oravská Lesná v súlade 

s ustanovením § 27 ods. 3) stavebného zákona  

       

   JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

                   starosta obce  



     U z n e s e n i e    číslo 5/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo 

 

    s c h v a ľ u j e  

  

1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Oravská Lesná na roky 2016 – 2024 

2. Návrh VZN č. 2/2016 k programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná  

 

   

                                                        JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

                        starosta obce  

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 6/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo 

 

     s c h v a ľ u j e  

 
4) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

s názvom : ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu 
materskej školy, Oravská Lesná“ v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná 
os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora 
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy : OPKZP-
PO4-SC431-2015-6 

5) predpokladané celkové oprávnené výdavky na projekt : 1 080 
000,00 EUR 

6) výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov : 
 54 000,00 EUR 

 
 
 

        

                                        JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

                    starosta obce  

 

 



 

 

     U z n e s e n i e    číslo 7/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e  

                        VZN  č. 3/2016 o čase a mieste zápisu dieťaťa do ZŠ  

  a to druhu stredu v mesiaci  apríl v čase od 13.30hod. do   

  15.00 hod. v priestoroch školskej jedálne  

 

 

                                           

JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

     starosta obce   

               

 

 

                                    
 

                                                          U z n e s e n i e    číslo 8/2016 

      zo dňa 8. 1. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo 

 

     volí   

                        predsedu finančnej komisie p. Jozefa Rošťáka, poslanca 

  OZ   

 

                                           

JUDr. Marek   M a j d i š,  PhD.  

     starosta obce   

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

      

 

 

 

 

 
 


