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 27. februára 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
27. februára 2015 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Mgr.
Chvojková Emília, Anna Opartyová, Jozef Rošťák, Ladislav Vengrin,
Ing. Augustín Viater
Neprítomní: Jozefína Ladňáková, Martin Podstavek, poslanci OZ – ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Ing. Viera Mazúrová, poslankyňa NR SR
Mgr. Kvak Miroslav, riaditeľ ZŠ s MŠ, kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra: Murín Justín, Helena Opartyová, Lucia Srogoňová, Mgr. Jaroslav Mateáš,
Oľga Nogová, Agneša Brňáková, Michal Pojezdala, Stanislav Novosad, Bc. Štefánia Vrábľová, RNDr. Jozef Murín
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
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.
Zároveň konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko z 11 poslancov je
prítomných 9.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Laššáková Agneša
Overovatelia: pp. Anna Opartyová, Rudolf Brisuda,
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Vengrin Ladislav, predseda, členovia: Mgr. Chvojková Emília, Jaroslav
Brňák.
Volebná komisia:p. Brisuda Rudolf, predseda, členovia: pp. Jozef Rošťák, Jozef Brňák.
Mandátová komisia: Ing. Viater Augustín, predseda, členovia :pp. Opartyová Anna, Ladislav
Vengrin.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu rokovania predniesol starosta obce návrh na doplnenie dvoch
bodov programu:

-

za bod č. 7. bod č. 8. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná
- bod č. 9. Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok
2013/14
P.P.Mgr. Chvojková následne predložila návrh na doplnenie ďalšieho bodu programu:
- bod č. 10. Prerokovanie zmeny názvu komisie sociálnej a kultúrnej a vytvorenie nových
komisií pri OZ Oravská Lesná.
Hlasovanie za doplnený program: za: všetci prítomní poslanci.
Schválený program rokovania:
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná
6. Prerokovanie protestov prokurátora proti prijatým uzneseniam
7. Prerokovanie žiadosti p. Petra Brňáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Oravská
Lesná
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení
so sídlom na území obce Oravská Lesná
9. Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/14
10. Prerokovanie schválenia preplatenia nevyčerpanej dovolenky Ing. Viere Mazúrovej
11. Prerokovanie zmeny názvu komisie sociálnej a kultúrnej a vytvorenie nových komisií pri
OZ Or. Lesná
12. Interpelácie
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 5. voľba hlavného kontrolóra
O slovo sa prihlásila poslankyňa NR SR Ing. Viera Mazúrová, ktorá informovala prítomných
o stave spornej veci vedenej na Okresnom súde v Námestove týkajúcej sa pozemku pod ZŠ
a MŠ v obci Oravská Lesná.
Zároveň predložila poslancom odborné právne stanovisko vypracované Doc. JUDr. Jozefom
Sotolářom, PhD., z Advokátskej kancelárie v Košiciach k titulu nadobudnutia vlastníckeho
práva k pozemkom parc. č. 7765/5, 7765/6, 7765/7, 7909/4, 7909/5, 7910/1 a 7915/2
nachádzajúcich sa pod budovou ZŠ s MŠ ako aj ich priľahlé pozemky.
Odborné právne stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 5 p. starosta JUDr. Marek Majdiš, PhD. oboznámil prítomných, že OZ bola
vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce na 27. 2. 2015. Kandidáti boli oboznámení, že splnili
podmienky na zaradenie do zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce a boli
pozvaní na zasadanie OZ na svoju prezentáciu zámeru činnosti kontrolóra v prípade zvolenia.
K spôsobu voľby starosta predniesol nasledovnú informáciu o zákonnom postupe. Hlasovanie
je tajné. V prvom kole bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov t. j. 6 hlasov. V prípade, že nezíska v prvom kole žiaden kandidát minimálne
6 hlasov, prebehne druhé kolo voľby, do ktorého postupujú kandidáti, ktorí získali najväčší
počet hlasov alebo všetci tí, ktorí ako druhí získali rovnaký počet hlasov. V druhom kole bude
zvolený ten, kto získa najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne
o jednom kandidátovi žrebom.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bude 1/3 s nástupom do funkcie od 3. 3 .2015.
Za overovateľov volieb starosta navrhol: pp. Ladislava Vengrina a Ing. Augustína Viatra.
Za skrutátorov: pp. Rošťáka Jozefa a Brňáka Jozefa.
Hlasovanie: za : všetci prítomní poslanci.
Ďalej nasledovalo predstavenie jednotlivých kandidátov v poradí podľa abecedného zoznamu:
Ing. Agneša Brňáková, Ing. Godiš Štefan, Mgr. Mateáš Jaroslav, RNDr. Jozef Murín, Justín
Murín, Nogová Oľga, Novosad Stanislav, Opartyová Helena, Pojezdala Michal, Srogoňová
Lucia, Bc. Vrábľová Štefánia.
Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. Skrutátori sčítali hlasy a po overení overovateľmi
konštatovali, že všetky hlasy sú platné a získali ich nasledovní kandidáti:
- Mgr. Jaroslav Mateáš 3 hlasy
- Oľga Nogová
2 hlasy
- Stanislav Novosad 2 hlasy
- Ing. Agnša Brňáková 1 hlas
- Helena Opartyová 1 hlas.
Do druhého kola postúpili Mgr. Mateáš Jaroslav, Oľga Nogová a Stanislav Novosad. Po ščítaní
hlasov odovzdaných v druhom kole voľby kontrolóra a overení voľby bolo konštatované, že
všetci kandidáti získali rovnaký počet hlasov v počte 3 hlasy. Pri rovnosti hlasov sa v zmysle §
18a/ ods. 3 pristúpilo k rozhodnutiu voľby žrebom
Lístok s označením „hlavný kontrolór“ si vytiahol Mgr. Jaroslav Mateáš.
P. starosta zagratuloval novozvolenému hlavnému kontrolórovi.
K bodu 6. Prerokovanie protestov prokurátora proti prijatým uzneseniam
Prvý protest prokurátora č. Pd 123/12-6 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná č. 91/2012, ktorým OZ schválilo za členov Rady školy pp. Jozefínu Ladňákovú,
Vendelína Briša a Petra Brňáka.
Voľbu členov Rady školy navrhol starosta opakovať a za členov navrhol pp. Brisudu Rudolfa,
Mgr. Chvojkovú Emíliu, Ing. Augustína Viatra a Annu Opartyovú.
Druhý protest prokurátora č. Pd 148/12-10 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná č. 88/2012, ktorým bolo riešené odkanalizovanie obce a zmena ÚP.
Starosta informoval, že návrh na odkanalizovanie obce sa bude riešiť zmenou územného
plánu, výveskou a prijatím VZN.
Boli podané návrhy na uznesenie:
-

OZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 123/12-6 a ruší uznesenie OZ č. 91/2012

Hlasovanie: za:
proti:

pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav B rňák, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková,
Anna Opartyová, Jozef Rošťák, Ladislav Vengrin, Ing. Augustín Viater
Bc. Holubčík Blažej

-

OZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 148/-12-10 a ruší uznesenie OZ č. 88/2012

Hlasovanie: : za:

pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav B rňák, Jozef Brňák, Mgr. Emília Chvojková,
Anna Opartyová, Jozef Rošťák, Ladislav Vengrin, Ing. Augustín Viater
proti: Bc. Holubčík Blažej
Ďalej starosta obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za
členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v obci Oravská Lesná: pp. Brisudu Rudolfa, Mgr. Emíliu
Chvojkovú, Annu Opartyovú a Ing. Augustína Viatra.
Hlasovanie: za všetci prítomní poslanci.

K bodu 7. prerokovanie žiadosti p. Petra Brňáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Na základe predložených dokladov pozemok odkúpila obec Oravská Lesná od pôvodnej
vlastníčky p. Eleny Brňákovej. Polovica pozemku bola prevedená na otca žiadateľa a druhá
polovica na obec.
Žiadateľ o odkúpenie pozemku parc. č. 13186/4 vo výmere 316 m2, chce si na tejto parcele
postaviť rodinný dom. Jedná sa o odkúpenie pozemku bez odkúpenia prístupovej cesty v šírke
4 m, ktorá zostane vo vlastníctve obce.
Nakoľko to bolo vlastníctvo predchodcov p. Petra Brňáka bola navrhnutá suma za odpredaj vo
výške 1,--€/m .
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 13186/4 o výmere 316 m2, ktorý je
vedený na LV č. 905 obce Oravská Lesná, p. Ivete a Petrovi Brňákovi, bytom Oravská Lesná č.
d. 60 a určuje kúpnu cenu 1,--€/m2.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
K bodu 8. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských
zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná
Návrh dodatku predložil na schválenie starosta obce a konštatoval, že mzdy
pracovníkov a prevádzka školských zariadení t. j. ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ, ŠK sú financované
z rozpočtu obce vo výške 216 tis. € + vlastné príjmy vo výške cca 20 tis. €.
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 je priložený k zápisnici.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
K bodu 9. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/14
Správu predložil riaditeľ ZŠ s MŠ v obci Mgr. Miroslav Kvak.
Táto tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok
2013/14.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.

K bodu 10. Prerokovanie a schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky Ing. Viere
Mazúrovej
Starosta informoval, že preplatenie alebo nepreplatenie dovolenky má schváliť Obecné
zastupiteľstvo. Ide o dovolenku za rok2014 vo výške 25 dní.
Bol daný návrh na uznesenie: OZ schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Viere
Mazúrovej za rok 2014 vo výške 25 dní.
Hlasovanie: za:
proti:

p. Ladislav Vengrin
pp., Jaroslav Brňák, Jozef Brňák, Bc. Blažej Holubčík Mgr. Emília
Chvojková, Anna Opartyová, Jozef Rošťák, Augustín Viater
zdržal sa: p. Brisuda Rudolf

Preplatenie dovolenky nebolo schválené.
K bodu 11. Prerokovanie zmeny názvu sociálnej a kultúrnej komisie a vytvorenie nových
komisií pri OZ Oravská Lesná
Bol predložený návrh na zrušenie komisie sociálnej a kultúrnej a za odvolanie členov
tejto komisie a to: Mgr. Emília Chvojková, predsedkyňa, členovia: pp. Martin Podstavek, Anna
Opartyová, Jozefína Smolejová, Cecília Kianičková, Božena Podstavková.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
Ďalej boli predložené návrhy na uznesenie: OZ zriaďuje komisiu sociálnu a komisiu kultúry
a športu s účinnosťou od 2. 3. 2015.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
Návrh na predsedov jednotlivých komisií: OZ volí za predsedu komisie sociálnej p. Jozefa
Brňáka a predsedkyňu komisie kultúry a športu Mgr. Emíliu Chvojkovú.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
Návrh na členov komisie kultúry a športu: OZ volí za členov komisie kultúry a športu: pp. Cecíliu
Kianičkovú, Jozefínu Smolejovú, Helenu Ignaťákovú, Podstavka Martina a Jaroslava Brňáka.

Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
Návrh na členov komisie sociálnej: OZ volí členov komisie sociálnej pp. Annu Opartyovú
a Boženu Podstavkovú
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
K bodu 12. Interpelácie
-

p. Brisuda Rudolf, poslanec OZ - oprava cesty na Bučinu – Katrenčíková cesta

-

-

-

-

p. Miterko Albín, občan obce – oprava cesty od Tyrapolu smerom na Bučinu
p. Tereštík Jozef, občan obce – oprava cesty od autobusovej otáčky smerom ku Kvakovcom.
Starosta obce – riešiť na stavebnej komisií. Jeho návrh je ísť na betónové cesty.
P. Brňák Jaroslav, poslanec OZ – navrhoval betónové panely.
p. Rabčan Emil, občan obce - požiadal o označenie obce smerom z Kubínskej na novú cestu,
príp. dať značku prejazd zakázaný alebo dať spomaľovače, nakoľko nie je dodržiavaná rýchlosť. Taktiež požiadal o určenie hraníc medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou.
Starosta obce – geodeti budú vytyčovať tieto hranice a bude sa rokovať so starostom Novej
Bystrice.
p. Štefan Kvak, občan obce – navrhol o označenie križovatiek v obci.
P . Jaroslav Brňák, poslanec – je to potrebné riešiť s dopravným inšpektorátom, žiadať
súhlas.
P. Olbertová Jozefína, občianka obce – sa informovala ako sa plánujú riešiť kontajnery,
ktoré sú stále plné. Starosta informoval, že ich chce koncentrovať.
P. Smolejová Jozefína navrhla, aby sa umiestniť tieto kontajnery postupne v jednotlivých
častiach obce počas jarného a jesenného upratovania.

K bodu 13. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že od 1. 4. 2015 bude účinná organizačná štruktúra
obce. Táto je súčasťou zápisnice.
Ďalej s účinnosťou od 1. 2. 2015 odvolal prednostu obce Ing. Murína Dominika a do tejto
funkcie menoval Ing. Jaroslava Pajkoša.
P. Brisuda Rudolf – žiadal doplniť do organizačnej schémy DHZ, ktorý patrí pod starostu obce.
Starosta ďalej informoval o zlom stave obecného auta, požiadal o mesačný príspevok na
telefón a na požiadanie Bc. Holubčíka Blažeja, vysvetlil činnosti jednotlivých referátov.
Bc. Holubčík Blažej nesúhlasil s externým vedením účtovníctva.
P. Opartyová Anna navrhla spojiť mzdy a účtovníctvo.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje mesačný príspevok na preplácanie paušálu na telefón
v sume 70,-- €.
Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci.
Mgr. Chvojková Emília – požiadala o finančný príspevok pre Turistický oddiel Paráč Or. Lesná
v sume 500 €, ktorý organizuje dňa 14. 3. 2015 Erdútsky horizont – 11. prechod.
Starosta navrhol aj bezplatne poskytnutie kultúrneho domu a kuchyne.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje Turistickému oddielu Paráč Oravská Lesná finančný
príspevok vo výške 500 € a bezplatne poskytnutie kuchyne a kultúrneho domu.
Hlasovanie: za: pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Mgr. Chvojková Emília,
Anna Opartyová , Rošťák Jozef, Vengrin Ladislav, Ing. Augustín Viater
neprítomný: p. Brňák Jozef

Mgr. Emília Chvojková informovala o oslavách MDŽ, ktoré sa uskutoční 8. 3. v KD. Oslava sa
začne sv. omšou a pokračovať bude v KD divadelným predstavením Ulička.
Odborné právne stanovisko k možnosti vysporiadania pozemkov pod ZŠ a MŠ bude
prerokované na budúcom zasadaní OZ.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie ukončené o 19. 15 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:

Anna O p a r t y o v á

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

Rudolf B r i s u d a

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

U z n e s e n i e číslo 22/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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 23/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
volí
za hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná Mgr. Jaroslava
Mateáša s rozsahom úväzku vo výške 1/3 a nástupom do funkcie
od 3. 3. 2015

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

U z n e s e n i e číslo 24/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/

vyhovuje
1. protestu prokurátora č. Pd 123/12- 6 a ruší uznesenie OZ číslo
91/2012
2. protestu prokurátora č. Pd 148/-12-10 a ruší uznesenie OZ číslo
88/2012

B/

schvaľuje
členov do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná pp. Rudolfa
Brisudu, Mgr. Emíliu Chvojkovú, Annu Opartyovú a Ing.
Augustína Viatra

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

U z n e s e n i e číslo 25/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. CKN 13186/4 o výmere 316 m2, ktorý je
vedený na LV č. 905 obce Oravská Lesná, pp. Ivete a Petrovi
Brňákovi, bytom Oravská Lesná č. d.60 a určuje kúpnu cenu 1 €/
za m2

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

U z n e s e n i e číslo 26/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce
Oravská Lesná.

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

U z n e s e n i e číslo 27/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský ro2013/14

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

U z n e s e n i e číslo 28/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Viere Mazúrovej za rok
2014 vo výške 25 dní
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 29/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/

ruší
komisiu kultúrnu a sociálnu

B/

odvoláva
predsedkyňu komisie kultúrnej a sociálnej
Mgr. Emíliu
Chvojkovu a jej členov: pp.Martina Podstavka, Annu Opartyovú,
Jozefínu Smolejovú. Cecíliu Kianičkovú, Boženu Podstavkovú

C/

zriaďuje
1. komisiu kultúry a športu
2. komisiu sociálnu

D/

v o l í predsedov a členov komisie
1. komisia kultúry a športu: Mgr. Emília Chvojková, predsedkyňa,
členovia: pp. Cecíliu Kianičkovú, Jozefínu Smolejovú, Helenu
Ignaťákovú, Martina Podstavka a Jaroslava Brňáka
2. komisia sociálna: p. Jozef Brňák, predseda komisie
člen: pp. Anna Opartyová, Božena Podstavková

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 30/2015
zo dňa 27. 2. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. starostovi obce mesačný príspevok na preplácanie paušálu za
telefón v sume 70,-- €
2. Turistickému oddielu Paráč Oravská Lesná finančný príspevok vo

výške 500,-- € a bezplatné poskytnutie kultúrneho domu
a kuchyne v kultúrnom dome

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

