OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 13. novembra 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
13. novembra 2015 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,
Anna Opartyová, Martin Podstavek, Jozef Rošťák,
Mgr. Emília Chvojková
Neprítomní: Jozefína Ladňáková,poslankyňa OZ - ospravedlnená, Ing. Augustín Viater,
poslanec OZ, - ospavedlnený, 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:

Albín Viater, st., Matej Mazúr, Jozefína Smolejová, Ignaťáková Helena
občania obce

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. Chvojková Emília, Opartyová Anna
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

Návrhová komisia: Podstavek Martin, predseda, pp. Bc. Holubčík Blažej , Anna Opartyová,
členovia
Mandátová komisia: Bc. Holubčík Blažej, predseda, pp. Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, členovia
Predseda mandátovej komisie pp. Bc. Holubčík Blažej konštatoval, že zasadanie je
uznášaniaschopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol v diskusii doplnenie programu o nasledovný bod programu:
bod číslo 7. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl.
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Telovýchovnou
jednotou Oravská Lesná /ako predávajúci/ a Obcou Oravská Lesná /ako kupujúci/ týkajúcej

sa prevodu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/10 k multifunkčnému štadiónu ktorý sa
nachádza sa v katastrálnom území Oravská Lesná, m. č. Fľajšová.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s doplneným bodom programu.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Schválený program rokovania:
5. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce Oravská Lesná;
6. Prerokovanie a schválenie doplnku k VZN č. 6/2008 o poskytovaní príspevku pri
narodení dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v obci Oravská Lesná;
7. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl. zák. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Telovýchovnou
jednotou Oravská Lesná /ako predávajúci/ a Obcou Oravská Lesná /ako kupujúci/
týkajúcej sa prevodu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/10 k multifunkčnému
štadiónu ktorý sa nachádza sa v katastrálnom území Oravská Lesná, m. č. Fľajšová;
8. Interpelácie poslancov OZ;
9. Rôzne;
10. Záver rokovania.
K bodu 5. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce Oravská Lesná
Starosta obce predniesol návrh na schválenie investičných akcií obce Oravská Lesná,
o ktorých už informoval aj obecnú radu. Obecná rada odporučila uvedené investičné akcie
schváliť.
Boli prerokované nasledovné investičné akcie a zároveň otvorená diskusia k týmto
investičným akciám:
1. kanalizácia a ČOV Oravská Lesná – p. starosta uviedol, že kanalizácia je veľmi potrebná
najmä z dôvodu ochrany životného prostredia ako aj z pohľadu zvýšenia kvality života
občanov našej obce. Európska únia predĺžila záväzný termín ukončenia výstavby kanalizácie
v obciach s viac ako 2000 obyvateľmi výnimočne do roku 2020. Tento termín je záväzný aj
pre našu obec. Naša obec má spracovanú a zaplatenú projektovú dokumentáciu z roku
2007, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Táto dokumentácia je využiteľná
s tým, že sa rozpočet prepočítal na menu EURO. Výška spolufinancovania podľa výšky
rozpočtu a kritérií stanovených zo strany vyhlasovateľov výzvy je 438 630,30 €, ako výška
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov.
P. Podstavek Martin , poslanec OZ sa pýtal, kto bude prevádzkovateľom?
p. starosta odpovedal: Mohla by to prevádzkovať obec s tým, že už do žiadosti musí uviesť
osobu, ktorá má certifikát resp. oprávnenie na tieto práce.

Následne sa na základe diskusie poslanci OZ zhodli na tom, že prevádzkovať kanalizáciu bude
Obec Oravská Lesná.
P. Brisuda Rudolf, poslanec OZ sa pýtal, koľko musí byť napojených občanov?
p. starosta odpovedal: celková napojenosť obyvateľstva v obci musí dosiahnuť úroveň 85 %
a to v lehote do 5 rokov od zrealizovania projektu, čo v našom prípade vychádza cca v roku
2022, s tým, že sa na dopojenie ostatných častí obce, prioritne miestnej časti Lehotská
a Kubínska, budeme uchádzať o finančné prostriedky aj z iných fondov.
P. prednosta povedal, že bol dopracovaný projekt, boli dopočítané dopojenia. Bolo by na
škodu nevyužiť projekt, ktorý sme už raz zaplatili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP s nasledovnými
údajmi:
- názov projektu: KANALIZÁCIA A ČOV ORAVSKÁ LESNÁ
- 438 630,30 € ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov,
- kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

2. špeciálne zametacie vozidlo: p. starosta informoval, že sa jedná o multifunkčný nosič
náradia široký cca 1,20 m, ktorý obsahuje tri zamietacie metly s vysávačom. V budúcnosti je
možné dokúpiť snežnú frézu na zimnú údržbu obce. Postupne sa dajú dokúpiť ešte ďalšie
časti. Výška spolufinancovania je 5 %.
p. Rošťák Jozef, zástupca starostu povedal, že je možnosť týmto vozidlom aj posypávať cesty.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu
s nasledovnými údajmi :
- názov projektu: „ Špeciálne zametacie vozidlo“
- 5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
proti: p. Bc. Holubčík Blažej

3.traktor so zberovým prívesom: p. starosta informoval, že tento traktor by sa mohol
využívať len na účely našej obce. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov by bola 5 % .

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu
s nasledovnými údajmi:
- názov projektu: „Traktor so zberovým prívesom“
- 5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák
4. oprava strechy telocvične: p. starosta informoval, že strecha telocvične je v havarijnom
stave. Bude treba urobiť nové latovanie, úžľabia, plné debnenie, novú izoláciu strechy. Ako
novú krytinu navrhoval dať hliník.
p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ povedal, že by bolo vhodné prispôsobiť krytinu ako je teraz
P. Podstavek Martin, poslanec OZ sa pýtal z akých finančných prostriedkov by sa to
financovalo.
p. starosta odpovedal: chystáme sa podať žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na riešenie
tejto havarijnej situácie, ktorá by bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu
a spolufinancovanie zo strany obce by bolo vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov.
p. Chvojková Emília, poslankyňa OZ sa pýtala, aké dlhé obdobie je na realizáciu
p. starosta odpovedal: pokiaľ by sa jednalo o dotáciu z bežných výdavkov – realizácia je do
konca marca 2016. Pokiaľ by sa jednalo o dotáciu z kapitálových výdavkov - realizácia do
konca roka 2016.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na
riešenie havarijnej situácie strechy telocvične, ktorá by bola poskytnutá z prostriedkov
štátneho rozpočtu s nasledovnými údajmi:
- názov: „oprava strechy telocvične“
- spolufinancovanie zo strany obce vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov
realizácie opravy.
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

5.oprava šatní: p. starosta informoval, že je potrebné podať žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie na riešenie havarijnej situácie v šatniach budovy ZŠ s MŠ, ktorá by bola poskytnutá

z prostriedkov štátneho rozpočtu a spolufinancovanie zo strany obce by bolo vo výške 10 %
z celkových oprávnených nákladov.

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ Or. Lesná povedal, že je ochotný sa podieľať na
spoluúčasti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na
riešenie havarijnej situácie šatní ZŠ s MŠ, ktorá by bola poskytnutá z prostriedkov štátneho
rozpočtu s nasledovnými údajmi:
- názov: „oprava šatní“
- spolufinancovanie zo strany obce vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov
realizácie opravy.
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

6.oprava strechy ZŠ: p. starosta informoval, že strecha budovy ZŠ s MŠ je rovnako
v havarijnom stave a pri nadmernej záťaži napr. ťažkým mokrým snehom môže dôjsť k jej
prelomeniu a prepadnutiu. Bude potrebné zhotoviť nové latovanie na krokvách, úžľabia a
plné debnenie. Na novú krytinu navrhoval použiť materiál hliník.
p. Holubčík Blažej, poslanecOZ povedal, že by tam mal byť urobený projekt.
p. starosta odpovedal: áno, musí byť projekt, rozpočet, stavebný dozor, garancia je 5 rokov.
P. Podstavek Martin, poslanec OZ sa pýtal z akých finančných prostriedkov by sa to
financovalo.
p. starosta odpovedal: rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch by išlo o zdroje zo
štátneho rozpočtu.
p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ Or. Lesná povedal, že je ochotný sa podieľať na
spoluúčasti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na
riešenie havarijnej situácie strechy budovy ZŠ, ktorá by bola poskytnutá z prostriedkov
štátneho rozpočtu s nasledovnými údajmi :
- názov: „oprava strechy budovy ZŠ“;
- spolufinancovanie zo strany obce vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov
realizácie opravy.
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

7.výmena okien a dverí Materská škola Oravská Lesná, p.č. : 7910/1 okres Námestovo
- p. starosta informoval, že výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa z celkových oprávnených nákladov je 5 %. Po výmene okien bude
treba urobiť energetický certifikát. Budúci rok plánujeme pripraviť žiadosť
o poskytnutie prostriedkov pre realizáciu zateplenia.
p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ povedal, že výmenu okien a dverí by bolo treba riešiť tak, aby
sa otvárali do vnútra.
p. Podstavek Martin, poslanec OZ sa pýtal, či okná budú drevené alebo plastové.
p. starosta navrhoval plastové okná z dôvodu vyššej životnosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu
s nasledovnými údajmi :
- názov projektu: „Výmena okien a dverí Materská škola Oravská Lesná p.č. : 7910/1
okres Námestovo“
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov je 5 %
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Neprítomný:
Bc. Holubčík Blažej, poslanec OZ

8.opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Oravská Lesná: p. starosta informoval, že
výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov je 5 %. Veľké problémy nám robí, že sú nevysporiadané pozemky. Išlo
by o spevnenie brehov, betónový podklad, podloženie kameňa. Mostíky by sa upravili
prefabrikovanými priepustmi. Išlo by o úpravu Juríkovho potoka v rozsahu 350 m na začiatku
obce a bezmenného pravostranného prítoku Katrenčíkovského potoka v dĺžke cca 650 m.
Na úpravu tokov Bielej Oravy a Katrenčíkovského potoka je oprávneným žiadateľom dotácie
len povodie Váhu, pretože sa jedná o vodohospodársky významné vodné toky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP Envirofondu s nasledovnými údajmi:
- názov projektu: „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Oravská Lesná“
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov je 5 %
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Mgr. Chvojková,

proti:

Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Bc. Holubčík Blažej, poslanec OZ

9.rozširenie vodovodu v miestnych častiach Kubínska, Lehotská, Pribišská a Brišovka – p.
starosta informoval, že bude treba spracovať nový projekt pre Lehotskú, Kubínsku, Pribišskú
a Brišovku. Je potrebné, aby ohľadom tejto investičnej akcie zasadla aj stavebná komisia.
Uvažuje sa aj o rezervných vodojemoch, ktoré by boli formou kontajnerov, ktorý má vnútri
obslužnú miestnosť

p. Podstavek Martin, poslanec OZ povedal, že dobré pramene by mali byť smerom na
Demänovú.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektu a investičný zámer: rozšírenie vodovodu
v miestnych častiach Kubínska, Lehotská, Pribišská a Brišovka
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

K bodu 6. Prerokovanie a schválenie doplnku VZN č. 6/2008 O poskytovaní príspevku pri
narodení dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v obci Oravská Lesná
p. starosta predniesol návrh doplnku č. 2 /2015 (ďalej len ako „doplnok“) k VZN číslo 6/2008
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v obci
Oravská Lesná (ďalej len ako „VZN“). Doplnok k VZN tvorí súčasť zápisnice. Doplnok bol
pripravený podľa návrhu sociálnej komisie. Bol prerokovaný aj na obecnej rade, ktorá
navrhla niekoľko zmien doplnku. Podľa jej názoru je potrebné, aby sociálna komisia mohla
žiadosti riadne posudzovať, stanoviť určité podmienky a kritéria, podľa ktorých bude
rozhodovať.
Prvý návrh na zmenu doplnku k VZN : pôvodné znenie bodu f/ sa vypúšťa a nahrádza
novým nasledovným znením :
„Vek žiadateľa je najmenej 70 rokov. Vek žiadateľa môže byť aj menej ako 70 rokov, ak
žiadateľ preukáže mieru invalidity potvrdenú odborným posudkom vo výške najmenej 61
%.“
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Druhý návrh na zmenu doplnku k VZN : pôvodné znenie bodu g/ sa vypúšťa a nahrádza
novým nasledovným znením:
„Príjem žiadateľa nepresahuje 1,75 násobok aktuálnej výšky životného minima.“

Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Tretí návrh na zmenu doplnku k VZN : pôvodné znenie bodu i/ sa vypúšťa a nahrádza
novým nasledovným znením:
„Schválený návrh sociálnej komisie obce Oravská Lesná o odkázanosti žiadateľa po splnení
podmienok uvedených v písm. a/ až h/.“
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Potom sa pristúpilo k schváleniu doplnku č. 2/2015 VZN č. 6/2008 v schválenom znení so
zmenami a doplnkami.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnok č. 2/2015 VZN č. 6/2008 O poskytovaní príspevku
pri narodení dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v obci Oravská Lesná so zmenami
a doplnkami.
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
K bodu číslo7. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti 3/10 -ín k nehnuteľnostiam , bližšie špecifikovaných v Čl. I. v bode 1. tejto
zmluvy medzi Telovýchovnou jednotou Oravská Lesná /predávajúci/ a Obcou Oravská
Lesná /kupujúci/
Starosta obce povedal, že kúpna zmluva, resp. odkúpenie podielu na zimnom štadióne
vychádza z návrhu, ktorý bol predložený na predošlom obecnom zastupiteľstve. Kúpna
zmluva je štandardná, kde kúpna cena je stanovená na 1 €. Rovnako je stanovená výška
podielu, ktorý sa prevádza na obec a ktorý predstavuje veľkosť 3/10. Ďalej je treba schváliť
prenájom na časť budovy, ktorá prejde z TJ Oravská Lesná na Obec Oravská Lesná, aby ho
mohla TJ OrLes, s.r.o. prevádzkovať. Výška prenájmu bude 1 € ročne.
p. Chvojková, poslankyňa OZ sa pýtala, aké povinnosti nám z toho vyplývajú.
p. starosta povedal, že to netreba vnímať ako snahu zasahovať do činnosti TJ Oravská Lesná,
ale ako formu zabezpečenia zimného štadióna pred prípadným špekulatívnym prevodom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy na kúpu podielu multifunkčného
štadióna, súp. číslo 1202, postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7899/5, o výmere
2018 m2, zapísané na LV č. 1343, k.ú. Oravská Lesná s veľkosťou podielu 3/10.
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,

Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti štadióna zo strany obce Oravská Lesná ako
prenajímateľa v prospech spoločnosti TJ OrLes, s.r.o. ako nájomcu, za účelom jeho
prevádzkovania, odplatne vo výške nájmu 1 € ročne.
Hlasovanie za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,
K bodu číslo 8. Interpelácie poslancov
P. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ pripomienkoval, že v územnom pláne, ktorý je na stránke
obce je nesprávne uvedená jedna mapa. Zrejme došlo k omylu.
Starosta obce – treba vždy na takéto postrehy čím skôr upozorniť.
Prednosta OcÚ – ihneď sa upozorní administrátor obecnej stránky, aby odstránil túto chybu
a dal tam správnu mapu územného plánu.
Starosta obce podal informáciu o rekonštrukcií cesty na Bučinu, ktorá bola v havarijnom
stave. Pri oprave sa využila metóda stabilizácie podkladu pomocou frézy, ktorá zomelie
všetok materiál, asfalt, zem aj skaly do 45 cm hĺbky. Zmieša ho s vápnom, cementovou
múčkou pričom všetko ostáva na pôvodnom mieste a nevyžaduje ďalšiu manipuláciu. Po
uvalcovaní zmes stvrdne tak, že na povrch možno naviesť štrkodrvu a na záver položiť asfalto
hrúbke 6 cm. Vozovka by mala teraz zniesť zaťaženie 70 MPa. Má únosnosť ako cesta 2.
Triedy. V jednej časti bolo treba vybrať podklad až do hĺbky 1 m. Robili sa aj záťažové
skúšky, nový priepust, vyčistili sa aj kanály, boli dané žľaby, ponížený 1 vjazd.
p. Chvojková, poslankyňa OZ sa pýtala na dĺžku tejto cesty a finančné náklady.
Starosta obce odpovedal: pôvodný rozpočet bol 58 000 € bez dane. Vzhľadom na to, že sa
musela urobiť výmena podložia v časti, kde nám podklad stále mokol a ktorá nebola
rozpočtovaná, predbežné náklady stúpli na sumu cca 60 000 € bez dane.
p. Bc. Holubčík Blažej, poslanec OZ navrhoval dať ešte druhú vrstvu asfaltu.
p. Brňák Jaroslav, poslanec OZ – povedal, že keď je asfalt kvalitný, netreba takú hrúbku.
p. Podstavek Martin, poslanec OZ sa informoval o cestu smerom na Zázrivú. Keď sa prerobí
most, či sa bude môcť tadiaľ jazdiť.
Starosta obce odpovedal: správca komunikácie, štátne lesy SR nemôžu legálne osadiť značku
bez povolenia obce, ako cestného správneho orgánu. Značka je teda osadená nelegálne.
Oficiálne dopravné značenie je zákaz vjazdu autobusom a nákladným vozidlám mimo vozidiel
s povolením štátnych lesov SR. Ak je značka nelegálna, za nelegálnu značku nemôže byť vodič
postihovaný.
p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ sa informoval na detskú lekárku.

Starosta obce podal nasledovné informácie: ambulancia je súkromná, momentálne je
prevádzkovaná na s.r.o., čo znamená, že v rámci s.r.o. je lekár, ktorý odborne garantuje
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Všetky zmluvy, limity, karty, ambulancia, všetko je
vedené ako majetok s.r.o.. Z toho vyplýva, že najjednoduchší spôsob „výmeny lekára“ je, aby
lekár, ktorý má licenciu a atestáciu – pediater, kúpil obchodný podiel v tejto s.r.o. o veľkosti
100% a stal sa jej jediným konateľom. Na VÚC sa zabezpečí zmena v osobe garanta
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prostredníctvom spomínanej s.r.o.. Problémom však
ostáva fakt, že na celom území Slovenska, nie len v našom kraji, je akútny nedostatok
detských lekárov, ktorí majú atestáciu ako detský lekár. Informoval sa na viacerých miestach,
obvolané sú všetky nemocnice na Orave, no pomôcť nevie ani lekárska komora ani VÚC.
p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ povedal, že môže nastať situácia, že tu neostane žiadna
zdravotná karta, nakoľko ľudia odídu k iným lekárom.
p. Opartyová Anna, poslankyňa OZ povedala, že pri zmene lekára, musíme pri tomto lekárovi
ostať aspoň ½ roka.
Starosta obce informoval prítomných, že by o detskú lekárku v Oravskej Lesnej mala záujem
p. MUDr. Daniela Murínová. Momentálne ordinuje v Suchej Hore. Zmenu je možné realizovať
spôsobom ,ktorý spomínal.
Momentálne zastupuje p. doktorka Mihálová zo Zákamenného na základe rozhodnutia VÚC.
p. Ing. Pajkoš Jaroslav, prednosta OcÚ povedal, že záleží na lekárovi, koľko pacientov ho
bude navštevovať.
Po následnej diskusii sa poslanci OZ zhodli na tom, že je potrebné vyvolať stretnutie MUDr.
Murínovej a správcu dedičstva po zosnulej MUDr. Škorvágovej, na základe ktorého by sa
našlo riešenie obnovenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v detskej ambulancii v našej
obci.
p. Brňák Jozef, poslanec OZ mal pripomienku k čiernym stavbám. Kto nemá vysporiadané
pozemky, nemôže dostať stavebné povolenie.
p. Rošťák Jozef, poslanec OZ povedal, že v súčasnosti je veľký problém získať LV
Starosta obce povedal, že skoro každé 2 týždne zasadá komisia ROEP. Je to veľmi náročné.
V minulosti sa prevody nerobili. Teraz na to doplácajú hlavne obyvatelia našej obce, ktorí na
tých pozemkoch tvrdo pracovali a odvádzali kontingenty. Pribišská nebola vôbec spracovaná
a sčasti ani Demänová. Neustále pribúdajú noví dediči, ktorí majú v daných PK vložkách
zdedený podiel, avšak vôbec nevedia, kde sa konkrétne pozemky – na základe reálnej deľby
ich predchodcov nachádzali. Taktiež nie je možné ukončiť ROEP skôr, ako nebudú jednotlivé
návrhy prejednané a nebude poskytnutá možnosť riešiť sporné prípady vzájomnou dohodou.
Po neúspešnosti takéhoto riešenia budú sporné pozemky z ROEP vylúčené a spor si budú
strany riešiť v občiansko-právnom spore.

K bodu číslo 9. Rôzne
Starosta obce informoval prítomných, že technické služby Námestovo od 15. 11. 2015 rušia
príjem veľkoobjemových kontajnerov so zmesovým odpadom. Tento teda nebude možné
vyvážať na skládku odpadov TKO Zubrohlava. Zdôvodnili to tým, že výška objemu odpadu je
vyššia ako predpokladal projekt a tiež z dôvodu začatia prestavby skládky TKO Zubrohlava II..
Budeme musieť pristúpiť k zintenzívneniu triedenia odpadov a k podpisu zmluvy s novou
skládkou odpadov v našom okolí.
Prednosta OcÚ povedal, že na komunálny odpad sa plánujú kúpiť kontajnery.
p. Bc. Blažej Holubčík spomenul potrebu zriadenia hniezd na separáciu odpadu do
kontajnerov.
Ďalej starosta povedal, že je daný návrh zo strany Poľnohospodárskeho družstva Oravská
Lesná (PD), kde žiadajú o zápis garáži (mechanizácie) na LV v prospech PD, ako vlastníka
budovy so súpisným číslom, ktoré sú postavené na pozemku obce Oravská Lesná.
Predkladajú zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia členskej schôdze. Bolo prijaté uznesenie
o zániku JHR so zlúčením s JRD Or. Lesná a súhlas s prevodom majetku do JRD. K zápisu
pravdepodobne nedošlo. Stanovisko z rady je, aby sa to zapísalo na Obec Or. Lesná
a následne tento majetok poskytnúť PD do bezplatného užívania.
Obecné zastupiteľstvo hlasovanie odložilo na nasledujúcu schôdzu s tým, že sa na OZ prizvú
zástupcovia PD, ktorí budú oboznámení so stanoviskom Obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval OZ, že je potrebné prijať VZN vymedzujúce verejné priestory, na
ktorých budú umiestňované volebné plagáty politických strán počas volebnej kampane.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na prijatie VZN na umiestnenie volebných plagátov
politických strán, počas volebnej kampane.
Hlasovanie za: : pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák,

p. Brňák Jaroslav, poslanec OZ predniesol žiadosť Anny Chudjakovej o prístupovú cestu k jej
rodinnému domu
p. Opartyová, poslankyňa OZ sa pýtala na lavičku cez rieku ku COOP Jednote
p. starosta odpovedal, že lavička sa rekonštruuje, nakoľko už bola v zlom stave a hrozilo jej
zrútenie.
p. Chvojková, poslankyňa OZ – predniesla žiadosť o preplatenie polovice cestovných
nákladov na manifestáciu dňa 17. 11. 2015 z príležitosti pripomenutia si nežnej revolúcie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na preplatenie polovice cestovných nákladov na
manifestáciu dňa 17. 11. 2015 z príležitosti pripomenutia si nežnej revolúcie
Hlasovanie za: 1 – Chvojková
Proti: 3- Holubčík, Opartyová, Brisuda
Zdržal sa: 4- Rošťák, Brňák Jozef, Brňák Jaroslav, Podstavek Martin
Návrh na uznesenie nebol schválený
Nakoniec p. starosta obce pozval všetkých prítomných dňa 29. 11. 2015 o 16.00 hod. na
rozsvietenie adventného venca a po rozsvietení venca pozval prítomných na hodnotné
divadlo zo Zákamenného pod názvom „Anjelom svojim prikážem o Tebe“ venované pamiatke
biskupa Jána Vojtaššáka.
Ďalej pozval všetkých dňa 12. 12. 2015 na Vianočné trhy spojené s Mikulášom a rozsvietením
vianočného stromčeka. Vianočný stromček bude rozsvietený v areáli kostola sv. Anny.
Dňa 23. 1. 2016 sa uskutoční ples v spolupráci obce so ZŠ s MŠ, na ktorý sú všetci pozvaní.
K bodu 10. Záver uznesenia
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
Prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Anna O p a r t y o v á, poslankyňa OZ

.........................................................

Mgr. Chvojková Emília, poslankyňa OZ

..........................................................

U z n e s e n i e číslo 77/2015
zo dňa 13. 11. 2015
__________________________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania s doplneným bodom programu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 78/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP s nasledovnými údajmi:
-názov projektu: KANALIZÁCIA A ČOV ORAVSKÁ LESNÁ
-438 630,30 € ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov,
-kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 79/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie NFP z Environmentálneho fondu s nasledovnými údajmi :
názov projektu: „ Špeciálne zametacie vozidlo“
5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 80/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie NFP z Environmentálneho fondu s nasledovnými údajmi:
-názov projektu: „Traktor so zberovým prívesom“
-5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 81/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie žiadosti o riešenie havarijnej situácie ZŠ s MŠ
s nasledovnými údajmi:
-názov: „oprava strechy telocvične“
-10 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 82/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie žiadosti o riešenie havarijnej situácie ZŠ s MŠ
s nasledovnými údajmi:
-názov: „oprava šatní“
-10 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 83/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie
žiadosti o
NFP
z Environmentálneho
fondu
s nasledovnými údajmi:
-názov projektu : „Výmena okien a dverí Materská škola Oravská Lesná
p. č. : 7910/1 okres Námestovo“
- 5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 84/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie
žiadosti o
NFP
z Environmentálneho
fondu
s nasledovnými údajmi :
-názov projektu: „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci
Oravská Lesná“
-5 % ako výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 85/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prípravu projektu pre investičný zámer : rozšírenie vodovodu
v miestnych častiach Kubínska, Lehotská, Pribišská a Brišovka.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 86/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnok č. 2/2015 k VZN č. 6. O poskytovaní príspevku pri narodení
dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v obci Oravská Lesná so
zmenami a doplnkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 87/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy na kúpu podielu multifunkčného štadióna, súp. číslo
1202, postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7899/5, o výmere
2018 m2, zapísané na LV č. 1343, k.ú. Oravská Lesná okres Námestovo
o veľkosti podielu 3/10 v prospech obce Oravská Lesná.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 88/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom časti štadióna zo strany obce Oravská Lesná ako
prenajímateľa v prospech spoločnosti TJ OrLes, s.r.o. ako nájomcu,
za účelom jeho prevádzkovania, odplatne vo výške nájmu 1 € ročne.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 89/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh VZN č. 4 /2015 na umiestnenie volebných plagátov politických
strán počas volebnej kampane.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 89/2015
zo dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
príspevok na úhradu polovice cestovných nákladov na manifestáciu
dňa 17. 11. 2015 z príležitosti pripomenutia si nežnej revolúcie

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

