
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 

20. mája 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,  

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

Opartyová, Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,      

 

Neprítomní: Brňák Jaroslav,  poslanec OZ - ospravedlnený 

 

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ 

   Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór 

    

    

Verejnosť: Albín Viater st.  

 

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. Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda   

K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Ing. František Brňák,         

členovia 

Mandátová komisia: , predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Jozef Brňák, Anna Opartyová,  

členovia 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca  

 

-  p. starosta obce informoval prítomných o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

a to p. Ladislava Vengrína. Toto oznámenie doručil na Obecný úrad v Oravskej Lesnej 

osobne dňa 20. 5. 2016 o 9.00 hod.   

 

Ďalej nasledovalo zloženie sľubu poslanca p. Ladislava Briša v zmysle ust. § 26 zákona  

a jeho zloženie do rúk starostu obce. 

 

Predseda mandátovej komisie p. Ing. Augustín Viater  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 poslanca p. Ladislava 

Vengrína  zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ  



na obecný úrad  t.j. ku dňu 20.5.2016. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Na základe 

uvedeného OZ vyhlásilo nastúpenie náhradníka a to p. Ladislava Briša . 

 

 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Vengrína  o vzdaní sa 

                                      poslanca OZ  

     konštatuje zánik mandátu p. poslanca Ladislava Vengrína  

     

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák,  

 

Ďalej nasledovalo zloženie sľubu poslanca p. Ladislava Briša  do rúk starostu obce v zmysle 

ust. § 26 zákona.  

Po tomto zložení sľubu p. poslanca Ladislava Briša, predseda mandátovej komisie p. Ing. 

Augustín Viater konštatoval, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 10.  

 

 

      

K bodu 5. Schválenie programu rokovania 

 

- p. starosta   navrhol  doplniť program rokovania o nasledovné body : 

- bod 6 – Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

- bod 9 – Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce č. 2/2016 

- bod 10- Prerokovanie  prijatia úveru obce  

- bod 11 – Prerokovanie odmien kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a zástupcu        starostu obce  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi programu.   

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,      

  

Schválený program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie  

4. Zloženie sľubu poslanca p. Ladislava Briša  

5. Schválenie programu rokovania 

6. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení  

7. Prerokovanie a schválenie trhového poriadku obce Oravská Lesná  

8. Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce   

9. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce č. 2/2016  

10. Prerokovanie  prijatia úveru obce   



 11. Prerokovanie odmien kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva         

       a zástupcu starostu obce  

12. Interpelácie poslancov  

13 .Rôzne 

14. Záver rokovania  

 

K bodu číslo 6. Kontrola plnení uznesenia   

- p. Mgr. Mateáš  Jaroslav, kontrolór obce predniesol správu o plnení uznesení OZ. 

Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.  

 

V rámci toho bodu programu p. kontrolór Mgr. Jaroslav Mateáš upozornil poslancov na 

niekoľko prijatých  uznesení, v ktorých je potrebné doplniť alebo pozmeniť niektoré časti 

uznesenia: Jedná sa o tieto uznesenia:  

 

Uznesením  č. 92/2015 – OZ žiadalo nájomcu budovy materskej škôlky p. Alexandra Briša   

o dodržiavanie podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 30. 12. 2008 a dodatku č. 1 zo dňa 7. 3. 

2013 a nájomnej zmluvy zo dňa 30. 7. 2009 a dodatku č. 1 zo dňa 7. 3. 2013 ako aj o úhradu 

dlžného nájomného vo výške 3284,20 € s možnosťou spracovania splátkového kalendára na 

úhradu dlžnej sumy do 31. 12. 2016. 

P. Alexander Briš vrátil splátkový kalendár späť a následne zaslal list, v ktorom žiada 

započítať nedoplatok z nájomnej zmluvy za nájomné budovy starej  škôlky  s nájomným za 

pozemok, na ktorom stojí  stará materská škôlka. K tomuto pozemku má vlastnícke právo 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 91/144.  

Obec Oravská Lesná nemá, ani nemala s p. Alexandrom Brišom spísanú žiadnu nájomnú 

zmluvu k pozemkom  pod starou škôlkou a časť tohto pozemku využíva aj p. Briš na svoje 

podnikanie. Po opätovnom doručení, splátkový kalendár podpísal, ale ho nezačal splácať.  

  

Z dôvodu neplnenia uznesenia OZ č. 92/2015 a rovnako podmienok nájomnej zmluvy  prijalo 

OZ nasledovné uznesenie:  

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje ukončenie nájomného vzťahu  medzi obcou Oravská 

Lesná č. 291, 029 57  Oravská Lesná, IČO: 00314722 a nájomcom budovy materskej škôlky 

/staršia budova/ Alexandrom Brišom, miesto podnikania: Oravská Lesná 403, IČO: 33755833 

s výpovednou dobou 3 mesiace  z dôvodu podstatného porušenia nájomnej zmluvy.  

 

Hlasovanie: za: : pp.  Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Jozef Rošťák, 

        Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                   Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,   

           zdržal sa:  p. Rudolf Brisuda   

 

 

Uznesením č. 37/2015- OZ schválilo zámer rozšírenia, ozvučenia sály a osvetlenia javiska 

v kultúrnom dome.  Toto uznesenie sa v časti termín plnenia mení na neurčito. 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje doplnenie uznesenia  č. 37/2015 nasledovne: za  

   slová  „ v kultúrnom dome“ sa vkladajú slová „termín realizácie je     

                          stanovený na neurčito“ 

 

 

 



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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,  

 

Uznesením č. 14/2016 zo dňa 1. 4. 2016 bol schválený návrh ústrednej inventarizačnej  na 

vyradenie a preradenie  majetku obce a taktiež je potrebné schváliť likvidačnú komisiu.  

Bola navrhnutá nasledovná inventarizačná komisia:  

- JUDr. Marek Majdiš, starosta obce 

- Jozef Rošťák, poslanec OZ 

- p. Jozefína Dulovcová, účtovníčka obce  

- p. Jozef Brňák, poslanec OZ  

-  

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného  

majetku v zložení:  

- JUDr. Marek Majdiš, starosta obce 

- Jozef Rošťák, poslanec OZ 

- p. Jozefína Dulovcová, účtovníčka obce  

- p. Jozef Brňák, poslanec OZ  

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,   

 

Ďalej p. starosta informoval prítomných o pracovnom stretnutí, ktoré sa týkalo 

osadenia zákazu vjazdu na cestu v smere do Zázrivej a späť. Na tomto stretnutí sa 

zúčastnili zástupcovia Lesov SR, š.p.,  Správy ciest VUC, Okresného dopravného 

inšpektorátu Dolný Kubín, Okresného úradu, odboru dopravy a pozemných 

komunikácií Dolný Kubín a Námestovo, starosta obce Zázrivá a zástupcovia obce. 

 Správcom cesty sú Lesy SR. Cesta je v zlom stave. Most ešte nie je dokončený.Termín 

ukončenia je plánovaný na 30.06.2016. 

 Na základe vzájomnej diskusie bol zo strany starostu obce Oravská Lesná vznesený 

           návrh, aby zabránenie vstupu nákladných áut nad 3,5 t a autobusov bolo realizované   

           pevnou zábranou – rampou, ktorá by umožňovala prejazd osobných automobilov do 

3,5t. 

           S týmto kompromisným riešením Lesy SR súhlasili. Rovnako pozitívne sa vyjadrili aj      

 ostatné zainteresované strany   

 

- p. Ing. Augustín Viater, poslanec OZ mal dotaz, či sa už zverejňujú dlžníci na stránke 

obce, kde bolo prijaté aj uznesenie č. 94/2015  

 

- p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce povedal, že sú zaslané výzvy neplatičom. 

Pokiaľ dlh neuhradia, pristúpi sa k zverejňovaniu dlžníkov.  

 

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

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,   



 

 

 

 

K bodu číslo 7 Prerokovanie a schválenie trhového poriadku obce Oravská Lesná   
 

p. starosta informoval prítomných, že pripomienky k trhovému poriadku zasielali poslanci OZ 

e-mailom a rovnako bol prerokovaný aj na obecnej rade o trhovom poriadku rokovali aj na 

obecnej rade. Na základe uvedeného sa navrhuje nasledovné:  

 

- bol určený spôsob rozčlenenia predajnej plochy, určený poplatok za stánok, auto, 

vozík osobitne 

- možnosť predaja v drevených stánkoch 

- možnosť platby poplatku priamo na účet obce 

- v prípade odpustovej slávnosti, vianočných trhov, resp. iných akcií, bude predaj 

riešený ako príležitostný predaj 

- dôležitou zmenou je vymedzenie trhového priestoru, mimo ktorého je umiestnenie 

stánku a predaj prísne zakázané.   

   

- predajná doba by bola vymedzená podľa druhu predávaného tovaru tieto dni:  

 

Pondelok – Nedeľa        – potraviny /čiže bez obmedzenia/ 

Utorok, Štvrtok, Sobota – ostatný tovar /kvety, oblečenie a ostatné/  

 

Predajný čas:  

 

Pondelok – Piatok   – od 7.00 hod. – do 17.00 hod.  

Sobota     -  Nedeľa -  od  7.00 hod – do 13.00 hod.   

 

Ďalej sú v návrhu vymedzené dni v roku, kedy je úplný zákaz predaja. 

 

Trhovisko bude označené na vstupe tabuľou „TRHOVISKO“. Na iných miestach je predaj 

zakázaný.  

 

 

 

K bodu číslo 8 Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce    
 

- vysvetlenie k jednotlivým bodom predkladaného návrhu predniesol p. prednosta OcÚ, 

a informoval poslancov OZ nasledovne: 

 

- obec plánuje  do 30. 6. 2016 urobiť ešte jeden zber pneumatík. Od 1. 7. 2016  bude 

povinnosťou firiem a organizácií, ktoré produkujú určitý druh odpadu, tento od 

občana, ktorému túto službu , alebo tovar poskytnú, odobrať.  Nový zákon o odpadoch 

zavedie princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov tzn. plnú zodpovednosť výrobcov 

a dovozcov za triedený zber vyhradených druhov odpadov. Do stavebného odpadu 

nemôže ísť nebezpečný stavebný odpad.  

- obec má povinnosť prerokovať a schváliť  VZN do 30. 6. 2016 



- ide najmä o výklad pojmov zavádzaných novým zákonom o odpadoch 

- obec napr. zabezpečí zber pneumatík v našej obci s tým, že od 1. 7. 2016 budú musieť 

jednotliví producenti odpadov podpísať zmluvu s OZV /Organizácia zodpovednosti 

výrobcov/. Na základe toho budú jednotlivý producenti povinný tento odpad, napr. 

pneumatiky, od občanov odobrať.  

 

- p. Rudolf  Brisuda, poslanec OZ mal pripomienku, že vo VZN nie sú uvedené azbesty 

ako sa má s nimi nakladať.  

 

- p. starosta povedal, že obec nezbiera tento odpad, nakoľko ide o nebezpečný odpad. 

Prekonzultuje to so špeciálnou skládkou a informácia bude zverejnená na stránke.  

Ďalej vyzval poslancov, aby pripomienky týkajúce sa VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi prednášali na obec. 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Lesná  

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,   

 

 

K bodu číslo 9 Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce č.2/2016 

 

p. starosta prečítal návrh na zmenu rozpočtu obce  č. 2/2016,  kde bežné výdavky sa ponížili 

o 13600 € a o túto sumu sa navýšili  kapitálové výdavky.  Návrh je písomný a tvorí súčasť 

zápisnice.  

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce č. 2/2016 

 

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

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

       Brňák, Ladislav Briš,  

        zdržal sa :  Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ  

 

                            p. Mgr. Emília Chvojková, poslankyňa OZ opustila rokovaciu miestnosť  

 

 

K bodu číslo 10 Prerokovanie  prijatia  úveru obce   

 

p. starosta obce informoval prítomných, že návrh na prijatie úveru zo strany obce prerokovala 

finančná komisia aj obecná rada. Na svojich zasadnutiach prijatie úveru podporili. Účelom 

prijatia úveru je financovanie  spoluúčasti obce na nákladoch na výstavbu kanalizácie a ČOV 

Oravská Lesná vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na výstavbu(štandardná 

podmienka zo strany EÚ).  

K prijatiu úveru podal písomné stanovisko hlavný kontrolór obce. Konštatoval, že obec 

neporuší prijatím úveru žiadne pravidlá rozpočtového hospodárenia obce a ani úverové limity 

určené zákonom. 



V ďalšej diskusií mali poslanci otázky k projektu samotnému / či obsahuje nákup fekálneho 

vozidlá, ktorou časťou obce bude budované potrubie, či ostane pôvodná časť kanalizácie, či je 

k projektu schválená EIA a pod.) 

 

p. starosta na dané otázky reagoval nasledovne:  

- fekálne vozidlo nie je súčasťou projektu 

- potrubie v celkovej dĺžke 11 km bude budované v smere od Jasenovskej až po 

Pribišskú /bez  Kubínskej a Lehotskej, ktoré v pôvodnom projekte neboli zahrnuté/ 

-  pôvodná časť kanalizácie - bude prepojená s novou kanalizáciou  

- projekt sa v rámci EIA nebude posudzovať, nie je to potrebné  

 

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ položil otázku, koľko bude tento úver obec stáť 

 

p. starosta odpovedal, že úročené budú len tie finančné prostriedky, ktoré budú reálne z úveru 

čerpané. Odhadnúť sumu nákladov je preto teraz náročné 

 

Preklenovací úver bude slúžiť na preklenutie obdobia, v ktorom bude obec čakať na 

refundáciu zaplatených faktúr zhotoviteľovi zo strany  ministerstva ŽP. Investičný úver slúži 

na financovanie spoluúčasti obce na tomto projekte.  

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje  

Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 8 333 500,- EUR, prijatie investičného úveru  

a zabezpečenie úveru vo výške 440 000,- EUR podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení štatútu obce, 

poskytnutého zo strany  Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava 25, vedená obchodným registrom okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka 

číslo : 341/B, IČO: 313 201 55 (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v úverovej 

zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, na účel zabezpečenia financovania 

investičného projektu „ Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná“. Obecné zastupiteľstvo zároveň 

schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej  blankozmenky na 

rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého 

úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru. OZ zároveň poveruje starostu obce na podpis 

úverovej dokumentácie a dokumentácie k zabezpečeniu úveru vrátane podpisu vlastnej 

blankozmenky obce. 

 

 

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

      Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin 

                 Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,  

        zdržal sa :  Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ  

 

 

K bodu číslo 11.  Prerokovanie odmien kontrolóra obce, poslancov obecného 

zastupiteľstva a zástupcu starostu obce 

 

p. starosta navrhol oceniť aktívnu činnosť hlavného kontrolóra nielen pri plnení si svojich 

pracovných povinnosti, ale aj pri plnení rôznych ďalších úloh v prospech obce. Ide najmä 

o aktívnu činnosť pri vyhľadávaní rôznych listín, týkajúcich sa súdneho sporu o určení 



vlastníckeho práva k pozemkom ZŠ s MŠ.  Výšku odmeny navrhuje 30 % mesačne od 

obdobia 01 - 06/2016 .  

 

- keďže aj poslanci sa aktívne zúčastňujú na rôznych podujatiach, pracovných poradách, 

náročnosť práce poslancov stále stúpa,  p. starosta navrhol zvýšiť odmenu poslancov. 

 

Návrh na zmenu VZN bude predložený na nasledujúcom zasadnutí OZ   

 

- ďalej navrhol jednorazovú odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 800 € brutto 

na refundáciu nákladov za cestovné, nákup rôznych drobných tovarov a aktívnu účasť 

na organizovaní rôznych podujatí obce a zastupovaní starostu obce.  

 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30 % za 

    obdobie pol roka  

 

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

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

       Brňák, Ladislav Briš,  

      p. Mgr. Emília Chvojková opustila rokovaciu miestnosť  

 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje jednorazovú odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške  

   800 € 

 

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák,  Ing. Augustín Viater,  Martin  Podstavek, Ing.  František   

                 Brňák,  

               proti:   p. Jozef Rošťák, poslanec OZ  

        zdržal sa:   pp. Anna Opartyová,  Ladislav Briš, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej  Holubčík  

             p. Mgr. Emília Chvojková opustila rokovaciu miestnosť  

 

Uznesenie nebolo schválené.  

 

Zvýšenie odmien pre poslancov OZ, poslanci navrhli prerokovať na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

 

K bodu číslo 12. Interpelácie poslancov 

 

- p. Ing. Austín Viater, poslanec OZ sa informoval o nákup techniky – infražiaričové  

nahrievanie asfaltu   

- p. starosta povedal. že cena tohoto stroja so zľavou a s daňou je 11500 €.  

 

- p. Jozef Rošťák, poslanec OZ navrhol, aby sa infraset kúpil  na splátky.  

 

- p. Jozef Brňák, poslanec OZ  mal pripomienku, aby sa oslovilo aj  poľnohospodárske 

družstvo v Oravskej Lesnej, ktoré v značnej miere využíva tieto cesty a tiež by malo 

prispieť na ich opravu.  

 



- p. Ing. František Brňák, poslanec OZ – navrhol zvolať verejné zhromaždenie ohľadom 

vlastníctva ciest 

 

- p. starosta povedal, že väčšina ciest nie je obecných. Ak by sme ich mali opravovať, 

musia by byť vo vlastníctve obce. Tieto cesty by mali mať určitú šírku, ktorá by 

zodpovedala predpísaným  parametrom. Postupne tieto cesty chceme vysporiadať cez 

ROEP.  

 

 

 K bodu číslo 13. Rôzne  

 

-  p. starosta informoval prítomných, že na cintoríne sa rekonštruuje oplotenie, ktoré 

bolo už vo veľmi zlom stave.  

 

ďalej nasledovala voľba člena obecnej rady:  

 

- p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ navrhla za člena obecnej rady p. Ing. Františka 

Brňáka  

 

 

Návrh na uznesenie: OZ volí  za člena obecnej rady p. Ing. Františka Brňáka,  

               poslanca OZ  

 

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

Rošťák, 

       Ing. Augustín Viater,  Anna Opartyová, Martin  Podstavek,  Ladislav Briš, 

 zdržal sa:Ing. František Brňák    

      p. Mgr. Emília Chvojková nebola prítomná v rokovacej miestnosti 

 

 

- ďalej bola prejedaná   refundáciu súdnych a iných poplatkov v súvislosti so súdnym 

sporom vedeným pod   spisovou značkou 9C/37/2013a sp. zn.5Co/61/2016 

 

 Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje refundáciu súdnych a iných poplatkov súvislosti 

               so  súdnym sporom vedeným pod spisovou značkou C/37/2013 

    a  sp. zn.  5Co/61/2016 

 

 Hlasovanie: za: pp. Rudolf Brisuda,  Jozef Brňák,  Jozef Rošťák,  Ing. Augustín 

Viater,        Anna Opartyová, Martin  Podstavek,  Ladislav Briš, 

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

      p. Mgr. Emília Chvojková nebola prítomná v rokovacej miestnosti 

 

 

- ďalej p. starosta pozval všetkých prítomných na športový deň obce, ktorý sa bude   

  konať  dňa 26. 6. 2016 

 

 

 



 

 

K bodu číslo 14. 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: 

 

Mgr. Emília C h v o j k o v á ,  poslankyňa OZ   ........................................................  

 

 

Rudolf   B r i s u d a  , poslanec  OZ     .......................................................... 

  



   

 U z n e s e n i e    číslo 24/2016 

       zo dňa 20. 5. 2016_____  

      Obecné zastupiteľstvo  

 

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

      žiadosť p. Ladislava Vengrína o vzdaní sa  

      mandátu  poslanca OZ  

       

      B/ konštatuje  

      zánik mandátu p. poslanca Ladislava Vengrína  

 

 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

         starosta obce  

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 25/2016 

      zo dňa 20. 5. 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 26/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

OZ schvaľuje ukončenie nájomného vzťahu  

medzi obcou Oravská Lesná č. 291, 029 57  

Oravská Lesná, IČO: 00314722 a nájomcom 

budovy materskej škôlky /staršia budova/ 

Alexandrom Brišom, miesto podnikania: Oravská 

Lesná 403, IČO: 33755833 s výpovednou dobou 

3 mesiace  z dôvodu podstatného porušenia 

nájomnej zmluvy.     

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  



 

      

 U z n e s e n i e    číslo 27/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016________  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e    

     doplnenie uznesenia  č. 37/2015 nasledovne: za 

     slová  „ v kultúrnom dome“ sa vkladajú slová 

     „termín realizácie je stanovený na neurčito“ 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 28/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

     likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného 

     majetku v zložení:  

     JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce –  

     predseda komisie  

     Jozef Rošťák, poslanec OZ, člen komisie  

     Jozefína Dulovcová, účtovníčka obce, členka 

     komisie  

     Jozef Brňák, poslanec OZ, člen komisie   

 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

      

     U z n e s e n i e    číslo 29/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

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

     správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení  

      

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  



 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 30/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

 

     VZN č. 5/2016 Trhový poriadok so zmenami    

     a doplnkami  

      

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 31/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e   

 

     VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi  

     odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

     území obce  Oravská Lesná 

      

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 32/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

 

     Zmenu rozpočtu obce č. 2/2016  

    

      

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  



            

 

 

     U z n e s e n i e    číslo 33/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

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

 

     stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

     podmienok na prijatie návratných zdrojov  

     financovania  

 

 

          B/ s c h v a ľ u j e  

      

      Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške  

      8 333 500,- EUR, prijatie investičného úveru  

      a zabezpečenie úveru vo výške 440 000,- EUR 

      podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 

      Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. 

      príslušných ustanovení štatútu obce, 

poskytnutého       zo strany  Všeobecná úverová banka, a.s. 

so       sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, 

      vedená obchodným registrom okresného súdu 

      Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo : 341/B, 

      IČO: 313 201 55 (ďalej len „banka“) za  

      podmienok dojednaných v úverovej zmluve, 

      s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, na 

      účel zabezpečenia financovania investičného 

      projektu „ Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná“. 

      Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje  

      vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky 

za       účelom zabezpečenia pohľadávky banky z  

      prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia 

      vlastnej  blankozmenky na rad banky za účelom 

      nahradenia poskytnutého zabezpečenia  

      pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad 

      prolongácie prijatého úveru. OZ zároveň poveruje 

      starostu obce na podpis úverovej dokumentácie a 

      dokumentácie k zabezpečeniu úveru vrátane 

      podpisu vlastnej blankozmenky obce. 

 

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 



     U z n e s e n i e    číslo 34/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

 

     odmenu pre kontrolóra obce vo výške 30 %   

     za obdobie polrok 2016   

   

      

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

      

 

           U z n e s e n i e    číslo 35/2016 

      zo dňa 20. 5. 2016_____  

     Obecné zastupiteľstvo  

      

     A/ s c h v a ľ u j e  

          refundáciu súdnych a iných poplatkov  

          v súvislosti so súdnym sporom vedeným pod 

          spisovou značkou 9C/37/2013a sp. zn.  

          5Co/61/2016 

 

     B/  v o l í  

          za člena obecnej rady p. Ing. Františka Brňáka, 

          poslanca OZ     

  

      

 

       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

        starosta obce  

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 


