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 26. júna 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
26. júna 2015 o 15.30 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,
Jozefína Ladňáková, Martin Podstavek, Jozef Rošťák,
Ing. Augustín Viater

Neprítomní: Anna Opartyová, Ladislav Vengrin, Mgr. Emília Chvojková, poslanci OZ ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Dulovcová Jozefína, účtovníčka OcÚ
Verejnosť: Miček Michal, Mičeková Katarína, Ing. Juraj Mazúr, Ing. Veronika Vorčáková
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: Laššáková Agneša
Overovatelia: p. Jaroslav Brňák a Bc. Blažej Holubčík, poslanci OZ.
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: p Brisuda Rudolf, predseda komisie , pp. Ladňáková Jozefína a Jozef Rošťák,
členovia.
Mandátová komisia: p. Jozef Brňák, predseda komisie, pp. Jozefína Ladňáková a Ing. Augustín Viater,
členovia.
Predseda mandátovej komisie p. Jozef Brňák konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné, nakoľko
z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol doplniť za bod č. 5. Kontrolu plnenia uznesenia a plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra ako bod číslo 6.
Bod č. 7. Vysporiadanie prístupovej cesty k Domu smútku.
Bod č. 10 vynechať.
Za bod č. 12. Prerokovanie petície občanov za odstránenie hracích automatov v obci ako bod č. 13.

Hlasovanie za doplnený program: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík,
Ladňáková, Rošťák, Ing. Viater
Schválený program rokovania:
5. Schválenie záverečného účtu obce
6. Kontrola plnenia uznesenia a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
7. Vysporiadanie prístupovej cesty k Domu smútku
8. Prerokovanie zriadenia prevádzkarne integrovaného obslužného miesta v obci
9. Prerokovanie návrhu poriadku odmeňovania pracovníkov Obce Oravská Lesná a volených
orgánov obce
10. Prekovanie priestupku
11. Zriadenie komisie verejného poriadku
12. Prerokovanie návrhu úpravy VZN č. 6 dodatkom
13. Prerokovanie petície občanov za odstránenie hracích automatov v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne /riešenie výstavby ciest – časť Bučina/
16. Záver rokovania
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu
Starosta informoval, že záverečný účet má byť schválený do konca júna 2015 a to
s výhradami alebo bez výhrad.
Audítorka p. Blažeková informovala, že skontrolovala účtovné uzávierky, účtovné
knihy, bankové výpisy. Previedla kontrolu Fin 1-12, poznámky pre DÚ a záverečný účet či sú
zhodné. Správu podá na konca septembra, nakoľko boli zistené nedostatky, ktoré spočívali
najmä v nesprávnej evidencii majetku obce, nesprávnom evidovaní vyradeného majetku
obce, ďalej sa v sledovanom období nedodržiavali pravidlá hospodárenia v rozpočtovom
provizóriu, nakoľko boli realizované investičné akcie, na ktoré sa používali financie aj nad
limit 1/12 rozpočtu predchádzajúceho schváleného rozpočtu obce, a tieto je potrebné
odstrániť. Audit za rok 2014 má byť urobený do konca roka 2015.
Ďalej konštatovala, že rozpočet obce bol schvaľovaný naposledy v roku 2012.
Inventarizácia majetku bola prevedená, odpis majetku však nebol správne zaúčtovaný.
Inventarizácia je vedená neprehľadne. Je ju potrebné zosúladiť so skutočným stavom napr.
viesť spolu autá, cesty a pod. Ďalej upozornila, že nie je vypracovaná výročná správa. Presun
fin. prostriedkov do rezervného fondu, ktorý bol v minulých obdobiach realizovaný, bolo
možné vykonať len na základe schválenia obecným zastupiteľstvom. Tento súhlas však nebol
udelený.
Zistila, že výška prebytku je 14 252,58 a nie ako je nesprávne uvedené v záverečnom
účte obce 40 776,-- Sk. Tento nedostatok (v iných sumách) bol zistený aj v predchádzajúcich
účtovných obdobiach.
Na dotazy poslancov ako je možné, že predchádzajúce audity boli v poriadku, sa
vyjadril prítomný audítor p. Majchrák, a uviedol, že bol až teraz prvý krát pozvaný na
zasadnutie OZ, na ktorom sa záverečný účet prerokovával. Všetky pripomienky a nedostatky
záverečného účtu listom oznamoval bývalej starostke, za to, že neboli predložené na
prerokovanie poslancom, on nenesie zodpovednosť, nakoľko to bolo povinnosťou bývalej

starostky obce. Od roku 2012 nebol schválený rozpočet ani záverečný účet. Mohol to riešiť
tak, že to nahlási na Ministerstvo financií a obec dostane pokutu.
P. Ladňáková, poslankyňa OZ – poslanci sa neschádzali a ak sa aj zišli z programu bol
záverečný účet a rozpočet obce vypustený a preto nebolo možné nič schváliť
Bc. Holubčík, poslanec – nebola spolupráca medzi starostkou a poslancami. Taktiež
účtovníčka sa mala zúčastňovať zasadaní OZ.
Kontrolór obce, Mgr. Jaroslav Mateáš, vypracoval stanovisko k záverečnému účtu,
ktoré chcel ešte pred zasadaním OZ prejednať s audítormi a taktiež na finančnej komisii.
Navrhuje schváliť záverečný účet s výhradami.
Od 16.15 hod. sa zasadania OZ zúčastňuje aj p. Podstavek Martin, poslanec OZ.
Na základe predchádzajúcej diskusie návrhová komisia predniesla návrh uznesenia
v nasledovnom znení :
OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2014 nasledovnými s výhradami:
1. výška prebytku záverečného účtu je 14 252,58 € a nie 40 776,-- € ako je uvádzané
v záverečnom účte
2. návrh presunúť 10 % hospodárskeho prebytku do rezervného fondu a ostatné finančné
prostriedky do prijímovej časti rozpočtu obce
3. zabezpečiť dodržiavanie príslušných zákonných noriem, ktoré sa vzťahujú na právnu
úpravu hospodárenia obce a to najmä dodržiavanie § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Rozpočet obce by mal obsahovať zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať
z výdavkov rozpočtu obce;
4. predkladať návrhy rozpočtu a zmeny rozpočtu v stanovenom termíne tak ako je uvedené
v Zásadách o hospodárení s finančnými prostriedkami obce, prijaté OZ v Oravskej Lesnej
uznesením číslo 4/1999;
5. zabezpečiť dodržiavanie Organizačnej smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2010;
6. zabezpečiť dodržiavanie Zásad o hospodárení s majetkom obce Oravská Lesná v celom
rozsahu;
7. zabezpečiť dodržiavanie plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom;
8. zabezpečiť aktualizáciu právnych noriem platných pre obec Oravská Lesná a to: Zásad na
obeh účtovných dokladov, Smernice o finančnej kontrole, Funkčnej schémy a ostatných
noriem, ktoré majú vplyv na hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami
a majetkom obce;
9. zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 11 ods. 1 a 2 tohto
zákona, ktorý hovorí o hospodárení obce v rozpočtovom provizóriu, kde podľa
uvádzaného ustanovenia platí, že ak do 31. decembra bežného rozpočtového roka
nedôjde k schváleniu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, bude obec hospodáriť od 1.
januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho
rozpočtového roka s podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového
provizória v každom mesiaci bude môcť prekročiť o 1/12 celkových výdavkov
predchádzajúceho rozpočtového roka t. j. prvého schváleného rozpočtu na príslušný

rozpočtový rok bez zmien vykonaných rozpočtovými opatreniami počas príslušného
rozpočtového roka.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
K bodu 6. Kontrola plnenia uznesenia a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správu o plnení uznesenia zo zasadania OZ 15. 5. 2015 podal hlavný kontrolór Mgr.
Mateáš. Správa je vypracovaná písomne a je priložená k zápisnici.
Uznesenie zo zasadania 8. 6. 2015 je zaslané na vyjadrenie prokuratúre.
Ďalej predložil plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015, správu o kontrole stavu, evidencie
a vymáhania daňových poplatkov obce za rok 2014 a správu o kontrole pokladničných kníh
a kontrole podpisovania účtovných dokladov.
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok a správy tvoria súčasť zápisnice.

Návrhy na uznesenie:
OZ berie na vedomie
1. správu o plnení uznesenia zo zasadania OZ dňa 15. 5. 2015.
2. správu o kontrole stavu, evidencie a vymáhania daňových poplatkov za rok 2014
3. správu o kontrole pokladničných kníh a kontrole podpisovania účtovných dokladov
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
K bodu 7. Vysporiadanie prístupovej cesty k Domu smútku
Starosta informoval, že je možnosť odkúpenia prístupovej cesty k Domu smútku,
ktorej bezpodielovými spoluvlastníkmi sú manželia Katarína a Michal Miček, bytom Oravská
Lesná 1147. Ide o pozemky parc. č. CKN 16570/35 o výmere 138 m2, 16570/37 o výmere 141
m2, 16570/38 o výmere 25 m2 a pozemok parc. č. 16570/39 o výmere 47 m2 v cene 1,-€/m2.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 16570/35 o výmere 138 m2 – druh
pozemku trvalé trávne porasty, parc. č. 16570/37 o výmere 141 m2 – druh pozemku trvalé
trávne porasty, parc. č. 16570/38 o výmere 25 m2 – druh pozemku trvalé trávne porasty
a parc. č. 16570/39 o výmere 47 m2 – druh pozemku TTP trvalé trávne porasty vedených
Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom na LV č. 2328 a to od bezpodielových
spoluvlastníkov Miček Michal r. Miček a Katarína Mičeková r. Chromeková, obaja trvale
bytom Oravská Lesná č. 1147, 029 57 Oravská Lesná kupujúcim Obcou Oravská Lesná,

Oravská Lesná č. 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO : 00314722 za kúpnu cenu 1,-- €/m2 za
účelom zriadenia prístupovej cesty k Domu smútku.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude hradiť Obec Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
K bodu 8. Prerokovanie zriadenia prevádzkarne integrovaného obslužného miesta v obci
Ide o zriadenia miesta, kde by si občania mohli dať vytlačiť výpis z registra trestov,
listy vlastníctva, živnostenské listy a taktiež podávať elektronické žiadosti.
Poplatky za tieto výpisy by boli príjmom obce. Finančné prostriedky na vybavenie
integrovaného obslužného miesta, ktoré by bolo na OcÚ, je možnosť získať z projektu.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zriadenie prevádzkarne integrovaného obslužného miesta v obci v priestoroch
Obecného úradu obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater

K bodu 9. Prerokovanie návrhu poriadku odmeňovania pracovníkov Obce Oravská Lesná
a volených orgánov obce
Návrh VZN č. 1/2015 – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Oravskej Lesnej
je vypracovaný písomne s tým, že výška odmeny sa môže meniť uznesením obecného
zastupiteľstva.
VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a pripomienky k tomuto VZN je potrebné adresovať na
Obecný úrad.
K bodu 10. Prerokovanie priestupku
Predseda komisie na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného poriadku pri
výkone funkcie verejných funkcionárov p. Brisuda informoval, že komisia prejednala
oznámenie od Mestskej polície Námestovo o požití alkoholických nápojov mladistvou
osobou.
Správa je vypracovaná písomne a komisia navrhla zaslať rodičom mladistvého a aj
samotnému mladistvému listom pokarhanie za protiprávne konanie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje návrh komisie na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov na riešenie priestupku spôsobom, ktorý navrhla
komisia vo svojej správe zo dňa 15. 6. 2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater

K bodu 11. Zriadenie komisie pre ochranu verejného poriadku
Ide o zriadenie komisie, ktorá by riešila prejednávanie priestupkov. Bol daný návrh,
aby sa o túto komisiu rozšírila komisia na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného
poriadku pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu názvu komisie na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného
poriadku pri výkone funkcie verejných funkcionárov nasledovne: za slovo „funkcionárov“ sa
vkladajú slová „a komisie pre ochranu verejného poriadku“.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
K bodu 12. Prerokovanie návrhu úpravy VZN č. 6 dodatkom
Starosta obce navrhol zmenu vo VZN č. 6/2009 v dodatku č. 2 v časti životné jubileá,
kde navrhol vyplácanie finančnej čiastky pri životnom jubileu vo výške 50,--€.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu dodatku č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2009 nasledovne:
slovo „30,-- €“ sa vypúšťa a nahrádza sa novým slovom „50,-- €“.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
K bodu 13. Prerokovanie petície občanov za odstránenie hracích automatov obci
Správu podal p. Rošťák, poslanec OZ. Komisia zriadená za účelom preskúmania petície
občanov zistila, že petícia je obsiahnutá na 52 hárkoch s celkovým počtom 998 podpísaných
občanov. Z toho pre niektorý chýbajúci údaj alebo inú vadu je neplatných 51 podpisov.
Celkovo je platných 947 podpisov.
Bolo konštatované, že petícia spĺňa podmienky ustanovené právnym predpisom a je
potrebné pripraviť VZN, ktoré môže byť platné od 1. 1. 2016.
Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, ktorým bude na území obce
Oravská Lesná zakázaná prevádzka výherných hracích automatov.
Hlasovanie: za:
zdržal sa:
neprítomný:

pp. Jaroslav Brňák, Jozef Brňák, Ladňáková, Podstavek, Rošťák,
Brisuda
Bc. Holubčík
Ing. Viater

K bodu 14. Interpelácie
-

-

p. Brňák Jaroslav, poslanec OZ – požiadal riešiť priepust na Pribišskej pri Jozefovi
Olbertovi č. 119, ďalej pre bezpečnosť strom oproti Murínovi Jozefovi č. 123 a riešenie
kontajnera pri Trojici, ktorý je stále plný, príp. umiestniť na inom mieste;
prednosta OcÚ Ing. Pajkoš – rieši sa, spisujú sa kontajnery a určia sa stanovišťa; Je však
potrebné triediť odpady.

-

-

p. Brisuda, poslanec OZ – upozornil na nízky poklop, ktorý je ceste na spodnej Brišovke
a môže dôjsť k úrazu;
p. Podstavek, poslanec OZ – upozornil sa rozpadávajúci sa komín na KD; Oprava je už
riešená a bude prevedená zainteresovanými počas ich voľných dní.
p. Brňák Jozef, poslanec OZ – riešiť orezanie stromov okolo chodníka smerom na
Jasenovskú pri Cyprovi Kolenčíkovi, pri Judákovi;
Ďalej pri náučnom chodníku oproti Jozefovi Tisoňovi.
Ing. Viater, poslanec OZ – sa informoval ohľadom vodovodu v m. č. Jasenovská.
Je potrebné skolaudovať vodojem a druhý vrt. Pozemok, kde je vrt nie je vo vlastníctve
obce. Ďalej je potrebné odobrať vzorky vody pre posúdenie kvality vody a odmerať
výdatnosť prameňov, čo je finančne veľmi nákladné.

K bodu 15. Rôzne
K oprave cesty na Bučine starosta informoval, že sa pripravuje návrh na jej opravu.
Ochotní sú pomôcť aj chatári poskytnutím geotextílie a prácou. Je potrebné pri jej oprave
vyčistiť rigoly a priepusty.
Taktiež je potrebné opraviť cestu aj na Bučine /cesta okolo Tyrapolu/ a zalátať diery na ceste
smerom ku Tesle a na Brišovke..
Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce o realizáciu opravy cesty v m. č. Bučina II.
Termín: do 31. 8. 2015
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater
- Bc. Holubčík, poslanec OZ – navrhol schváliť komisiu pre verejné obstarávanie
Boli navrhnutí nasledovní členovia: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce, predseda
komisie, členovia: Ing. Viater Augustín, Brňák Jaroslav, Rošťák Jozef a Brisuda Rudolf.
Ďalej požiadal o skoršie zasielanie materiálov, ktoré majú byť prejednané na OZ.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje komisiu pre verejné obstarávanie, ktorá bude pracovať pri uplatňovaní
smernice o verejnom obstarávaní v článku 7 v zložení: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta
obce, predseda komisie, členovia: Ing. Viater Augustín, Brňák Jaroslav, Rošťák Jozef a Brisuda
Rudolf s účinnosťou od 15. 7. 2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík, Ladňáková, Podstavek
Rošťák, Ing. Viater

-

p. Brisuda, poslanec OZ – ako predseda komisie pre prešetrovanie sťažnosti a na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov požiadal starostu
obce o informáciu ohľadom firiem, ktoré sú zverejnené na internete, ktorých je
spoločníkom;
Starosta obce – má zápis, že je z týchto firiem odvolaný. Nevie, prečo to nebolo
vymazané. Spoločnosti sú mŕtve, nevykonávajú žiadnu činnosť.

Ďalšie informácie:
- územný plán obce – p. Krajč dával do tlače; Starosta požiadal doplniť ďalšie návrhy.
- telocvičňa – oprava strechy – je potrebné pripraviť rozpočet, riešiť cez fondy.
Na záver starosta poďakoval prítomných za účasť a zasadanie OZ ukončil.
Zasadanie ukončené o 19.30 hod.

Zapísala: Agneša Laššáková

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Jaroslav B r ň á k

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

Bc. Blažej H o l u b č í k

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

U z n e s e n i e číslo 47/2015
zo dňa 26. 6. 2015____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania OZ s navrhnutými zmenami

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

U z n e s e n i e číslo 48/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet za rok 2014 s nasledovnými výhradami:
1. výška prebytku záverečného účtu je 14 252,58 € a nie 40
776,-- € ako je uvádzané v záverečnom účte,
2. návrh presunúť 10 % hospodárskeho prebytku do
rezervného fondu a ostatné finančné prostriedky do prijímovej
časti rozpočtu obce,
3. zabezpečiť dodržiavanie príslušných zákonných noriem, ktoré
sa vzťahujú na právnu úpravu hospodárenia obce a to najmä
dodržiavanie § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rozpočet obce by mal obsahovať zámery a
ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce;
4. predkladať návrhy rozpočtu a zmeny rozpočtu v stanovenom
termíne tak ako je uvedené v Zásadách o hospodárení s
finančnými prostriedkami obce, prijaté OZ v Oravskej Lesnej
uznesením číslo 4/1999;
5. zabezpečiť dodržiavanie Organizačnej smernice o verejnom
obstarávaní č. 1/2010;
6. zabezpečiť dodržiavanie Zásad o hospodárení s majetkom
obce Oravská Lesná v celom rozsahu;
7. zabezpečiť dodržiavanie plnenia uznesení prijatých obecným
zastupiteľstvom;
8. zabezpečiť aktualizáciu právnych noriem platných pre obec
Oravská Lesná a to: Zásad na obeh účtovných dokladov,
Smernice o finančnej kontrole, Funkčnej schémy a ostatných
noriem, ktoré majú vplyv na hospodárne nakladanie s
finančnými prostriedkami a majetkom obce;
9. zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, najmä § 11 ods. 1 a 2 tohto

zákona, ktorý hovorí o hospodárení obce v rozpočtovom
provizóriu, kde podľa uvádzaného ustanovenia platí, že ak do
31. decembra bežného rozpočtového roka nedôjde k schváleniu
rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, bude obec hospodáriť
od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa
schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s
podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas
rozpočtového provizória v každom mesiaci bude môcť prekročiť
o 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho rozpočtového
roka t. j. prvého schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový
rok bez zmien vykonaných rozpočtovými opatreniami počas
príslušného rozpočtového roka.
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 49/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/

berie na vedomie
1. správu o plnení uznesenia zo zasadania OZ dňa 15. 5. 2015
2. správu o kontrole stavu, evidencie a vymáhania daňových
poplatkov za rok 2014
3. správu o kontrole pokladničných kníh a kontrole podpisovania
účtovných dokladov

B/

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce na 2. polrok
2015

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

U z n e s e n i e číslo 50/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/

schvaľuje
OZ schvaľuje kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č.
16570/35 o výmere 138 m2 – druh pozemku trvalé trávne
porasty, parc. č. 16570/37 o výmere 141 m2 – druh pozemku
trvalé trávne porasty, parc. č. 16570/38 o výmere 25 m2 – druh
pozemku trvalé trávne porasty a parc. č. 16570/39 o výmere 47

m2 – druh pozemku TTP trvalé trávne porasty vedených
Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom na LV č.
2328 a to od bezpodielových spoluvlastníkov Miček Michal r.
Miček a Katarína Mičeková r. Chromeková, obaja trvale bytom
Oravská Lesná č. 1147, 029 57 Oravská Lesná ako predávajúcich
kupujúcim a to Obcou Oravská Lesná, Oravská Lesná č. 291, 029
57 Oravská Lesná, IČO : 00314722 za kúpnu cenu 1,-- €/m2 za
účelom zriadenia prístupovej cesty k Domu smútku.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude hradiť Obec
Oravská Lesná.

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

U z n e s e n i e číslo 51/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie prevádzkarne integrovaného obslužného miesta
v obci v priestoroch Obecného úradu obce Oravská Lesná.

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

U z n e s e n i e číslo 52/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh komisie na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov na
riešenie priestupku spôsobom, ktorý navrhla komisia vo svojej
správe zo dňa 15. 6. 2015

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 53/2015
zo da 26. 6. 2015______
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
zmenu názvu komisie na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu
verejného poriadku pri výkone funkcie verených funkcionárov
nasledovne: za slovo „funkcionárov“ sa vkladajú slová „a
komisie pre ochranu verejného poriadku“
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 54/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu dodatku č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia číslo
6/2009 nasledovne: slovo „30,-- €“ sa vypúšťa a nahrádza sa
novým slovom „50,-- €“

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

U z n e s e n i e číslo 55/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, ktorým
bude na území obce Oravská Lesná zakázaná prevádzka
výherných hracích automatov

JUDr. Marek M a j d i š , PhD
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 56/2015
zo dňa 26. 6. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
komisiu pre verejné obstarávanie, ktorá bude pracovať pri
uplatňovaní smernice o verejnom obstarávaní v článku 7
v zložení: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce, predseda
komisie, členovia: Ing. Augustín Viater, Brňák Jaroslav, Rošťák
Jozef a Brisuda Rudolf s účinnosťou od 15. 7. 2015

B/ ž i a d a
starostu obce o realizáciu opravy cesty v m. č. Bučina II.

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

