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 16. júna 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
16. júna 2017 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Martin
Podstavek
Neprítomní: pp. Ladislav Briš, - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
konštatoval, ţe bolo zvolané v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ ako riadne
zasadanie OZ.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Pojezdalová Anna
Overovatelia: Jozef Rošťák
Ing. Augustín Viater
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. František Brňák, predseda, pp. Martin Podstavek, Mgr. Emília
Chvojková , členovia
Mandátová komisia: Anna Opartyová, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Jozef Brňák , členovia
Predseda mandátovej komisie p. Anna Opartyová konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
- p. starosta navrhol doplniť nasledovné body programu:
-

bod 5 nahradiť nasledovným znením „Prerokovanie ţiadosti občanov na usporiadanie
pozemkov“ nakoľko prerokovanie ţiadosti pani Murínovej o odkúpenie pozemkov bol

odporúčaný vypustiť na základe prerokovania v obecnej rade a prerokovať na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
-

pp. Rudolf Brisuda navrhol doplniť bod programu s nasledovným znením: „ Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“. Tento bod programu navrhol
doplniť za bod č. 13.

-

pp. Jaroslav Brňák navrhol, aby bol pôvodný bod programu č. 13 spojený s bodom
programu č. 10. Tento bod programu navrhol s nasledovným znením: „ Prerokovanie
zmeny rozpočtu obce a prerokovanie investičných akcií obce“
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnenými bodmi
programu.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie ţiadosti občanov na usporiadanie pozemkov
6. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavný kontrolór
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na II. polrok 2017
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
9. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
10. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce a prerokovanie investičných akcií obce
11. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy k vysporiadaniu pozemkov pod Základnou školou
12. Prerokovanie návrhu VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov
13 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Záver rokovania
K bodu číslo 5. Prerokovanie žiadosti občanov na usporiadanie pozemkov
p. starosta v krátkosti informoval prítomných poslancov o obsahu ţiadosti p. Agneši Brišovej
s manţelom a následne jej odovzdal slovo, aby sa k ţiadosti vyjadrila.
- p. Agneša Brišová odôvodnila svoju ţiadosť nasledovne: : Pozemok, na ktorom si chceli
s manţelom postaviť rodinný dom bol najprv vo vlastníctve otca. Štandardne tento
pozemok proti byrokratickej náročnosti odkúpil od jej otca obecný úrad /vtedy MNV/
a následne tento opäť predali im ako stavebníkom s tým, ţe pozemok parc. čísla 14190/5

o výmere 16 m2, na ktorom stoji v súčasnosti časť jej drobnej stavby mala slúţiť ako
prístupová komunikácia k ich domu a do dnešného dňa je vo vlastníctve obce Oravská
Lesná. Bolo tak rozhodnuté „Od stola“ a bez obhliadky terénu. V súčasnosti sa rieši
vysporiadanie prístupovej cesty k rodinným domom v tejto lokalite, kde oni pod túto
prístupovú cestu dávajú časť svojho pozemku. Preto ţiadajú obec Oravská Lesná
o usporiadanie tohto pozemku.
-

poslanci Obecného zastupiteľstva na základe prebiehajúcej diskusie navrhli usporiadať
vlastnícke vzťahy zámennou zmluvou dotknutých pozemkov medzi Obcou Oravská Lesná
a Ladislavom Brišom a manţelkou Agnešou Brišovou, ktorá bude vypracovaná aţ vtedy,
keď bude zhotovený GP určujúci prístupovú cestu k tejto lokalite.

-

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie ţiadosť Ladislava a Agneši Brišovej o usporiadanie pozemkov pri
rodinnom dome zámennou zmluvou, ktorá bude vypracovaná aţ vtedy, keď bude
zhotovený GP určujúci prístupovú cestu k tejto lokalite
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavný kontrolór
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.
K uzneseniu číslo 22/2017- Obecné zastupiteľstvo „s c h v a ľ u j e 2-týţdňový zber
komunálneho odpadu od 1. 5. 2017“ p. starosta podal nasledovné informácie:
Pred realizáciou uznesenia sa do domácnosti doručia oznámenia o spôsobe separácie odpadu
v našej obci ako aj o schválení 2-týţdňového zberu PDO v letnom období
Poprosil poslancov OZ alebo napr. stavebnú komisiu, aby pomohli určiť zberné miesta, na
ktorých budú umiestnené kontajnery určené na separovaný zber.
K zberu PDO v nasledujúcom roku navrhol starosta obce riešiť vývoz PDO systémom
farebného rozlíšenia kontajnerov. V praxi by to znamenalo, ţe by boli určené skupiny
domácnosti podľa počtu osôb, ktoré v tejto domácnosti bývajú. Tieto skupiny by boli napr. od
1- 2 osoby, 3- 5 osôb, 6- a viac osôb. V skupine s najmenším počtom členov domácnosti by
bol vývoz realizovaný raz za 3 týţdne. V druhej skupine raz za 2 týţdne a v skupine
s najväčším počtom členov domácnosti 1- krát týţdenne. Domácnosti by si svoje nádoby
označili farebnými nálepkami.
Zmluva o vývoze PDO s p. Františkom Brňákom nie je na obci k dispozícií a p. Brňák
ju zatiaľ nepredloţil.
-

pp. Jozef Rošťák povedal, ţe vysypanie PDO sa účtuje podľa počtu vysypaných košov,
kde počet neustále rastie, z toho dôvodu, ţe ľudia prikladajú k smetným nádobám aj
vrecia, ktorých vysypanie v počte 2 ks sa účtuje ako vysypanie ďalšej kuka nádoby.

-

pp. Ing. František Brňák, povedal, ţe by bolo potrebné stanoviť koordinátora vývozu
PDO. Následne zvolať pracovné stretnutie, na ktorom dohodnúť určité postupy a termíny

-

pp. Jaroslav Brňák povedal, ţe v Zákamennom majú odvoz PDO podľa farieb, tzn. ţe
kaţdá farba značí, koľkokrát im do mesiaca PDO odvezú. A platia podľa počtu vysypaní.
Ďalej povedal, ţe stavebná komisia nemôţe rozhodnú, kde budú umiestnené kontajnery,
nakoľko nevie koho je daný pozemok.

-

pp. Mgr. Emília Chvojková navrhla pozvať občanov na OZ, ktorých lokality rozmiestenia
kontajnerov by sa týkali a tak zistiť, či by súhlasili s rozmiestnením kontajnerov na ich
pozemkoch.

-

pp. Bc. Blaţej Holubčík povedal, ţe najprv treba vytypovať pozemky, kde dáme
kontajnery

-

pp. Jozef Rošťák povedal, ţe treba schváliť komisiu, ktorá by obišla vlastníkov
pozemkov, na ktorých chceme umiestniť kontajnery na zber separovaného odpadu
a osloviť ich aby dali súhlas s ich umiestením. Za tým účelom bola navrhnutá komisia
poslancov v nasledovnom zloţení: pp. Mgr. Emília Chvojková, Jozef Rošťák, Martin
Podstavek, Jozef Brňák, Ing. Augustín Viater.

-

V ďalšej diskusií sa poslanci informovali o zmluve, ktorá sa týka odvozu PDO. Starosta
ich informoval, ţe je potrebné realizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa
poskytovania sluţby odvozu PDO. Poslanci ţiadali starostu pripraviť podklady k VO do
31. 7. 2017.

-

poslanci ţiadali zverejniť na internetovej stránke dlţníkov obce

-

p. prednosta OcÚ povedal, ţe bude na webovej stránke vytvorené okienko, kde budú
zverejňovaní dlţníci obce.
Návrh na uznesenie:
OZ poveruje poslancov Mgr. Emília Chvojková, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Jozef
Brňák, Ing. Augustín Viater v súčinnosti s prednostom OcÚ , aby v termíne do 30. 6. 2017
predloţili návrh na umiestnenie kontajnerov na zber separovaného odpadu. Zodpovedná
osoba Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie:
OZ ţiada starostu obce pripraviť podklady k Verejnému obstarávaniu do 31. 7. 2017 na výber
dodávateľa poskytovania sluţieb odvozu PDO
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

-

poslanci otvorili diskusiu ohľadom termínu výstavby telocvične
p. starosta poslancov informoval, ţe je verejné obstarávanie /VO/ zdĺhavé a v zmysle
zákona o VO nemôţeme tento proces nijako urýchliť ani zmeniť. Situáciu komplikuje
i fakt, ţe niektoré firmy zneuţívajú nedostatky tohto zákona a zbytočne naťahujú čas
a predţujú súťaţ. Na základe uvedeného navrhol poslancom zmenu termínu na začiatku
výstavby do 1. 9. 2017.
pp. Bc Blaţej Holubčík sa pýtal, kto je vo výberovej komisií

-

p. starosta odpovedal nasledovne: členom výberovej komisie je aj on osobne. Verejnému
obstarávateľovi v najbliţších dňoch odovzdá menovacie dekréty na vytvorenie komisie
VO. VO vyhlasuje obec len vtedy, ak má pokryté financovanie v rozpočte a schválená
investičnú akciu OZ .Zákon o VO nám nedovoľuje postupovať ako v zmysle jeho
ustanovení a v súlade s metodikou k VO vydanou v rámci výziev na poskytnutie NFP EÚ.
Kritéria určuje aj obec. Verejný obstarávateľ zodpovedá za škody pri realizácií VO celým
svojím majetkom

-

pp. Ing. František Brňák povedal, ţe väčšie zákazky VO vedie znalý odborník. Do
komisie musí byť poverený zástupca obce.

-

p. starosta reagoval, ţe v komisií musí byť aj zástupca, ktorý dokáţe po odbornej stránke
posúdiť ponuky uchádzačov

-

pp. Bc Blaţej Holubčík povedal, ţe za nakladanie s majetkom nesie zodpovednosť
starosta

-

p. starosta povedal, ţe pri nakladaní s majetkom dodrţiava zásady VO a zákona. Verejný
obstarávateľ zodpovedá za škody, ktoré by prípadne pri VO spôsobil. Po uzavretí zmluvy
o dielo je určený stavebný dozor, ktorý kontroluje prevedené práce a pouţitý materiál,
atď. Toto všetko si uţ kontroluje aj obec.

-

p. Jaroslav Brňák povedal, ţe sme dostali peniaze od štátu, ktoré sa musia do určitého
termínu realizovať. Dokedy môţu napadať VO.

-

p. starosta povedal, ţe VO sa vo všeobecnosti na Slovensku veľmi komplikuje a preto aj
veľmi predlţuje. Je to otázka systému. Predpokladá, ţe sa v priebehu leta proces VO na
telocvičňu ukončí. Snaţili sa a snaţia sa nastaviť kritéria súťaţe v súlade so zásadami
zákona VO.

-

pp. Jozef Brňák, Bc. Blaţej Holubčík ţiadali, aby v komisií pre VO boli prítomní
zástupcovia Obecného zastupiteľstva

-

p. s starosta k tejto diskusií uviedol, ţe kaţdé VO je kontrolované kontrolným orgánom
a môţu si ho pozrieť na portáli na VO – na ÚVO. Ohľadom zatepľovania MŠ boli
poslané podklady na VO, čaká sa na termín otvárania

-

ďalej bola navrhnutá zmena uznesenia č. 15/2016 a to v termíne do 1. 9. 2017.

Návrh na uznesenie:
OZ mení uznesenie č. 15/2016 a to v časti termínu do 1. 9. 2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie: OZ ţiada starostu, aby prizýval na otváranie obálok aspoň jedného
člena výberovej komisie pre VO
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení OZ
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na II.
polrok 2017
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Následne p. starosta otvoril diskusiu
V diskusií sa poslanci vyjadrili, ţe tento plán je moţné kedykoľvek doplniť alebo zmeniť
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na II. polrok
2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016 predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je
písomná a tvorí súčasť zápisnice. Záverečný účet bol vykonaný na základe ročnej uzávierky.
Hospodárenie obce: Obec má prebytok vo výške 415 000,- €, ktorý je vytvorený najmä
z účelových dotácií, ktoré obec získala z rôznych zdrojov. Pohľadávky majú klesajúcu
tendenciu. Kapitálové príjmy sa plnia na 190 %. Zvýšil sa výber dane za ubytovanie. Mzdy
majú plnenie menšie na 86 %. Splácanie úveru za 2 bytovky na Brišovke za nezapočítava do
úverového zaťaţenia obce.
Zo strany kontrolóra je záverečný účet bez výhrad.
- p. Rudolf Brisuda sa pýtal, prečo nie je k dispozícií správa audítora, ktorá mala byť do 30. 6.
2017
- p. kontrolór reagoval, ţe v zmysle zákona musí byť predloţená do 31. 12. 2017
-

p. Bc. Blaţej Holubčík a Ing. František. Brňák sa pýtali na čerpanie úveru vo výške cca.
430 000 €

-

na to reagoval starosta tým, ţe tento úver je síce schválený OZ, ale reálne sme tento úver
vôbec nezobrali resp. nezačali čerpať, nepodpisoval ešte ţiadnu úverovú zmluvu. Tento
úver bude čerpaný iba v prípade, ţe to bude potrebné na spolufinancovanie výstavby
kanalizácie a len vo výške, ktorú si sami určíme a budeme potrebovať. 430 000 EUR sme
určili ako max. výšku úveru.

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok
2016

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
p. starosta informoval prítomných, ţe obec vykazuje prebytok, najmä z toho dôvodu, ţe sa
podarilo v minulom roku získať finančné prostriedky, ktoré boli získané ako účelové dotácie
obce nad rámec nášho rozpočtu ako extra peniaze na rozvoj obce. Zostávajúce peniaze
z rozpočtu sa pouţijú ako prebytok rozpočtu. Tieto sa presúvajú do rezervného fondu a môţu
byť pouţité na kapitálové výdavky, čiţe na rozvoj obce v oblastiach, ktoré si určíme ako
prioritu.
Ďalej povedal, ţe sa plánujú nasledovné investičné akcie:
-

Spracovanie projektovej dokumentácie na chodník na Jasenovskú
Rekonštrukcia strechy základnej školy
Zateplenie materskej školy
výstavba novej telocvične
nákup pozemkov pod budovou základnej školy /ZŠ/
odborné učebne ZŠ, ak bude schválený nákup pozemkov pod budovou ZŠ a tento návrh
odsúhlasia predávajúci
rekonštrukcia plotu na cintoríne
výstavba chodníkov a ciest

-

naďalej sa pokračuje vo výstavbe chodníkov na cintorín, kde veľmi pomohli aj učni zo
strednej odbornej školy – stavebnej. Prevádzali hlavne práce, ktoré sa dajú realizovať len
ručne, nedá sa tam pracovať so strojmi a táto práca je veľmi náročná a zdĺhavá.

-

pripravujeme rekonštrukciu Domu smútku, na ktorú sme získali dotáciu vo výške 9000.- €
a 7000 €.

-

prebieha oprava hasičskej Tatry, ktorej dodanie späť do obce by mohlo prebehnúť uţ
v druhej polovici tohto roka.

-

kompletne sa opravili podlahy na I. poschodí ZŠ (kompletne sa vysekali staré parkety,
ktoré mali zo spodnej strany asfalt, vysekali sa staré škvarové potery v triedach, kde ešte
neboli v minulosti vyberané. Veľmi nám pomohli aj deviataci zo ZŠ, učitelia a ţiaci
strednej odbornej školy v Námestove)

-

komplexne sme opravili novým asfaltovým kobercom cestu ku priemyselnému parku a to
k CRT, AVEXU, atď., s tým, ţe treba dokončiť ešte časť cesty vedľa chodníka pri
škôlke. Túto časť sme nemohli zatiahnuť súčasne s ostatnou časťou cesty, nakoľko je tam
veľmi zlý podklad a tento treba najprv zhutniť.

-

Z ministerstva školstva sme získali ako jedna z dvoch obcí na celej Orave dotáciu vo
výške 35 450 € na opravu podláh na II. poschodí ZŠ. Tento príspevok postačí na ½
opravy. Oprava by sa mala začať cez prázdninové obdobie a poslanci diskutovali, ţe by
bolo účelné opraviť podlahy na II. poschodí v celosti a nedeliť to na dvakrát. Momentálne
je na to vhodný čas – letné prázdniny a tieţ je z týchto prác veľký neporiadok a veľa
prachu. Prevádzať tieto práce počas školského roku by bolo veľmi problematické.

-

ďalej p. starosta informoval prítomných o veľmi zlom aţ havarijnom stave na obecných
bytovkách. Fasáda je poškodená zatekaním zo strechy. V jednom byte kvapká zo stropu,
v ďalšom byte odpadlo časť omietky. Je potrebné, aby sa majetok obce udrţiaval
a v ďalšej diskusii o investičných akciách obce chcel podrobnejšie o tejto situácii
informovať.

-

plánuje sa oprava kultúrneho domu
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2016 bez výhrad
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje pouţitie rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa jednotlivých zloţiek
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 10. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce a prerokovanie investičných akcií obce
p. starosta informoval prítomných o zmene rozpočtu a o investičných akciách obce nasledovne:
-

v rámci spracovania ROEP – pomáhame Obvodnému pozemkovému úradu Námestovo
/nedostatok pracovníkov na OÚ/ pripravovať podklady na vypracovanie rozhodnutí, aby
sme urýchlili ukončenie ROEP. Momentálne uţ nie je objektívne moţné ďalej
pokračovať v stretnutiach za účelom riešenia vzájomnej dohody jednotlivých
navrhovateľov, pretoţe sa tým neprimerane zdrţiava celý proces ukončovania procesu
ROEP. Zrejme budeme pod tlakom termínu, ktorý nám Vláda Slovenskej republiky
svojím uznesením po predĺţení určila na 31.12.2017, nútení tento proces ukončiť na
úrovni obce do konca septembra.

-

následne starosta obce predniesol rozpočtové opatrenia č 3, ktoré sa týkajú zmeny
rozpočtu č. 5 a rozpočtové opatrenia č. 1, ktoré sa týkajú rozpočtu č. 3.
Zmena rozpočtu je vypracovaná písomne a tvorí súčasť zápisnice.

Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 3, 4, a 5 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č.1, 2, 3 podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004Z.z. konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/, c/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

starosta obce predniesol návrh pouţitia rezervného fondu na kapitálové výdavky a to
nasledovne:
o projekt na chodník Jasenovská
o rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Oravská Lesná – spoluúčasť
o zateplenie materskej škôlky – spoluúčasť
o nákup pozemkov
o odborné učebne v základnej škole – spoluúčasť
o výstavby telocvične – spoluúčasť
o rekonštrukcia plotu na cintoríne
o výstavba a rekonštrukcia chodníkov a ciest

-

následne bola otvorená diskusia:

-

pp. Bc. Blaţej Holubčík a p. Rudolf Brisuda navrhoval, aby sa podlahy v ZŠ na II.
poschodí vymenili celé a aby sa dofinancovala táto výmena zo zdrojov obce.

-

ďalej p. starosta informoval prítomných o nasledovnom:

-

bol podaný projekt na odborné učebne v ZŠ, kde v I. kole hodnotenia sme boli úspešní
uchádzači. Nenávratný príspevok by bol vo výške 151 000 €, so spoluúčasťou zo strany

obce 7600,- €. Jednou z podmienok je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
pod základnou školou Oravská Lesná. Pokiaľ tieto pozemky nebudú vlastnícky
vysporiadané, nemôţe obec o tieto peniaze ţiadať, pretoţe by sme boli automaticky
vylúčený (nebudeme spĺňať formálne kritériá ţiadosti). K schváleniu kúpnej zmluvy za
podmienok dohodnutých s vlastníkmi pozemkov za účelom ich vysporiadania by muselo
dôjsť uţ na tomto zasadnutí OZ. Pre krátkosť času bolo k tejto problematike zvolané
pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj podieloví spoluvlastníci, /zástupcovia p.
Brišovej /, ktorí si stanovili sumu vo výšku 18 € za m2. na tomto pracovnom stretnutí sa
spolu s poslancami OZ nepodarilo vyrokovať ţiadne výhodnejšie podmienky.
-

v centre obce je potrebné rekonštruovať chodník pred areálom ZŠ a pred areálom farského
kostola. V rámci rekonštrukcie bude potrebné vyriešiť aj daţďovú kanalizáciu v chodníku,
nakoľko z Brišovky a v smere od priemyselného parku spolu s hlavnou cestou II/520 sa
zlieva voda do dvora Základnej školy.

-

veľkým problémom sú obecné bytovky. Pribúda čoraz viac sťaţností na zatekanie do
bytov, zateká strecha, ide o havarijný stav. Navrhol ich komplexnú opravu – nové
zateplenie s novým vykurovaním, ktoré by bolo riešené z centrálnej kotolne na tuhé
palivo. V januári 2018 by bolo moţné získať úver zo ŠFRB, ktorý by bol neúročený
a znamenalo by to, ţe by sa zvýšili mesačné splátky. Vnútorná časť základov bytovky
1094 uţ bola tento rok odizolovaná, kde nám túto prácu realizovali učni z odbornej školy
v Námestove.

-

pp. Jaroslav Brňák povedal, ţe by bolo dobre zavolať klampiara, ktorý by posúdil príčiny
zatekania strechy a určil postup prác na odstránenie vád. Zatepľovanie celej bytovky nie
je podľa neho potrebné, pretoţe voda zateká za polystyrén v dôsledku zlej zhotovenej
strechy.

-

pp. Jozef Rošťák povedal, ţe na 2. poschodí bytovky kvapká zo stropu rovno do bytu.

-

p. prednosta Ing. Jaroslav Pajkoš predloţil aj fotodokumentáciu bytov, ktorú mu priniesli
nájomníci bytov. Zároveň potvrdil, ţe byty sú v havarijnom stave.

-

p. Ing. František Brňák povedal, ţe ak je to havarijný stav, nie je čo čakať.

-

p. starosta sa pýtal, či súhlasia s komplexnou opravou, ktorú predniesol ako návrh. Na to
poslanci reagovali, ţe je potrebné spracovať štúdiu, z ktorej by bolo zjavné, aké opravy sa
navrhujú a pribliţne aké náklady by tieto opravy vyţadovali.

-

p. Bc Blaţej Holubčík povedal, ţe najprv treba opraviť akútne veci

K bodu 11. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy k vysporiadaniu pozemkov pod
Základnou školou
-

p. starosta v tomto bode programu oboznámil prítomných s návrhom kúpnej zmluvy
k usporiadaniu pozemkov pod Základnou školou. Konštatoval, ţe ide o štandardný návrh
kúpnej zmluvy, v ktorej boli zapracované všetky pripomienky a poţiadavky, ktoré boli
dohodnuté na pracovnom stretnutí s poslancami a podielovými spoluvlastníkmi týchto
pozemkov. Nejde o príjemnú záleţitosť, ktorá by kohokoľvek tešila. Pokiaľ totiţ tento
pozemok nebude vysporiadaný, nie je moţné podať projekt na budovanie odborných
učební v našej ZŠ v celkovej sume 150 000,-EUR a to by bola veľká škoda, pretoţe ďalšia
moţnosť uţ pravdepodobne nebude. To je zároveň jediný dôvod, prečo sa
s vysporiadavaním tohto pozemku zaoberáme tak intenzívne práve na tomto zasadnutí
OZ. Celkovo sa tento problém sa ťahá uţ od roku 1960. Do dnešného dňa nebol vyriešený
a myslí si, ţe je našou povinnosťou tento problém konečne vyriešiť.
pp. Anna Opartyová tlmočila informáciu Agneši Brišovej , ktorá povedala, ţe p. Jozef
Briš predal tieto pozemky pod Základnou školou za 5 €/m2, kde bola dohoda, ţe aj pani
Anna Brišová, rod. Petreková predá tieto pozemky pod Základnou školou za sumu vo
výške 5,- € a teraz pýtajú 18 Eur. Ďalej povedala, ţe je to veľmi vysoká cena vzhľadom k
tomu, ţe škola tam uţ niekoľko rokov stojí.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková,
nar. 16.06.1942, rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim
: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722
zastúpená starostom obce JUDr. Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“
KN č.7765/8-zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané
plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/10-zastavané plochy a nádvoria o výmere
777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o výmere 3380 m2,č.7765/14zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2-zastavané plochy a nádvoria
o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 18,- Eur/m2, spolu kúpna suma 35.136,Eur, slovom tridsaťpäťtisícstotridsaťšesť Eur, ktorá kúpna cena bude vyplatená
kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne : časť kúpnej ceny vo
výške 8.784,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto
zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 8.784,- Eur, bude vyplatená
predávajúcej do 8.mesiacov od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami; časť
kúpnej ceny vo výške 8.784,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do 16.mesiacov od
podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 8.784,- Eur,
bude vyplatená predávajúcej do 24.mesiacov od podpísania tejto zmluvy obidvoma
stranami.
Hlasovanie:
Za:
pp. Rudolf Brisuda, Mgr. Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater,
Jozef
Rošťák, Martin Podstavek
Proti:
pp. Jaroslav Brňák, Jozef Brňák, Ing. František Brňák, Bc. Blaţej
Holubčík,
Opartyová Anna
Zdržal sa:
O

Uznesenie nebolo prijaté.
-

p. Ing. František Brňák, predseda návrhovej komisie predniesol návrh , kde by kúpna cena za
pozemok bola vo výške 13,- € za m2. ½ kúpnej ceny vo výške 12688 Eur, by bola vyplatená

predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami; druhá 1/2
kúpnej ceny vo výške 12688,- Eur, by bola vyplatená predávajúcej do jedného roka od
podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar.
16.06.1942, rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim : Obec
Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722 zastúpená
starostom obce JUDr. Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho
podielu o veľkosti podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“ KN č.7765/8-zastavané
plochy a nádvoria o výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2,
č.7765/10-zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a
nádvoria o výmere 3380 m2,č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2,
č.17117/2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 13,Eur/m2, spolu kúpna suma 25376,- Eur, slovom dvadsaťpäťtisíctristosedemdesiatšesť Eur,
ktorá kúpna cena bude vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to
nasledovne : ½ kúpnej ceny vo výške 12688 Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní
od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 12688,- Eur, bude
vyplatená predávajúcej do jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami
Hlasovanie:
Za:
pp.Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek
Zdržal sa:
pp.Bc. Blaţej Holubčík
Proti:
O

K bodou číslo 12. Prerokovanie návrhu VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre
dôchodcov
Boli podané rôzne návrhy. Nad 80 rokov veku neposudzovať výšku dôchodku. Výšku
príspevku rozdeliť do 3 kategórií podľa výšky príjmu. Keďţe niektoré veci neboli doriešené,
na návrh predsedu sociálnej komisie sa tento bod prekladá na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu číslo 13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
-

správu predloţil pp. Rudolf Brisuda. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice. Komisia
zasadala dňa 11. 4. 2017. Predmetom zasadania bol doloţený doklad o majetkových
pomeroch starostu obce. Doklad bol zaslaný v zákonom stanovenej lehote. Komisia
nezistila ţiadne nezrovnalosti a rozpor s výkonom funkcie starostu obce .

Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie pre prešetrovanie sťaţnosti a na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Hlasovanie:
Za:
pp.Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín
Viater, Martin Podstavek
Zdržal sa:
pp.Bc. Blaţej Holubčík
Proti:
O

K bodu číslo 14. Interpelácie poslancov

-

-

-

pp. Rudolf Brisuda mal tieto interpelácie
pri škole v prírode nejde rozhlas
p. prednosta odpovedal, ţe uţ sa urobila oprava rozhlasu
občania si ţiadajú prechod predchodcov pri zdravotnom stredisku obce
p. starosta povedal, ţe keď sa bude realizovať oprava chodníka, chce urobiť aj tento
prechod (v súlade s platnými normami musí byť nasvietený a schválený ŢSK a ODI
v DK)
ďalej ţiadal o opravu cesty Bučina, kým je ešte v záruke
v prípade, ţe sa bude rekonštruovať centrum obce, ţiadal hydrant, ktorý je pred Obecným
úradom umiestniť nabok. Komunikoval z OVS, ktorá povedala, ţe stačí kúpiť hydrant
a oni ho uţ osadia
ţiadal, aby sa obci pridelil kominár, ktorého však musí schváliť komora kominárov

pp. Jozef Brňák mal tieto interpelácie:
-

mal pripomienku k čiernym stavbám v obci, ţiadal, aby sa tieto viac kontrolovali
ďalej ţiadal umiestniť zónu so zníţenou rýchlosťou a to na úseku od Ladislava Murína po
Máriu Srogoňovú
čo sa ide urobiť s obecným autom – Passat
p. starosta odpovedal, ţe dal urobiť protokol originality a znalecký posudok

pp. Anna Opartyová mala tieto interpelácie:
-

pýtala sa na cestu Oravská Lesná – Zázrivá
p. starosta odpovedal, ţe komunikoval aj s vedením Lesov SR, š.p. v Banskej Bystrici.
Touto problematikou sa budú zaoberať na rokovaní v Banskej Bystrici – na úrovni
vedenia. Stanovisko obce je však nemenné, ţiadame pre našich občanov voľný prejazd
osobných automobilov tak, ako tomu bolo doteraz.

pp. Ing. František Brňák mal tieto interpelácie:
-

ţiadal opraviť cestu ku kaplnke Boţieho milosrdenstva
p. starosta odpovedal, ţe do odpustovej slávnosti chce cestu opraviť,

-

p. Jozef Rošťák povedal, ţe cesty sa veľmi ničia ťaţkými autami, napr. aj smerom na
Demänovú ako aj pod starým kostolom, keď sa niečo robilo pri vleku
p. kontrolór povedal, ţe keď tieto cesty ničia, mali by si ich aj opraviť
dať na stránku obce informáciu ohľadom čerpania ţumpy, starosta reagoval, ţe
objednávky rieši p. Grebáč a treba sa hlásiť na tel. čísle: 0905/850 599
p. Jozef Rošťák povedal, ţe táto informácia sa uverejní aj v lesnianskych novinách

pp. Jozef Rošťák mal tieto interpelácie:
-

ţiadal vyznačiť prechod pre chodcov pred kostolom, cez ktorý chodia ţiaci do základnej
školy – starosta reagoval, ţe osloví správu ciest ŢSK
upozornil, ţe občania pri zástavke Dendis dlhodobo ţiadajú o realizáciu prístupovej cesty
k ich rodinným domom, bolo by dobré, ak by sa na to išla pozrieť stavebná komisia

pp. Bc Blažej Holubčík mal tieto interpelácie :
-

povedal, ţe stavebný úrad by si mal prejsť po dedine a zistiť, kto má čierne stavby
ţiadal osadiť značky – Daj prednosť v jazde v centre obce
ďalej povedal, ţe na Lesniansku vodárenskú spoločnosť bude treba prijať pracovníkov

pp. Martin Podstavek mal tieto pripomienky:
-

-

cesta na Lehotskú je vo veľmi zlom stave – starosta reagoval, ţe oprava sa bude
realizovať v priebehu mesiaca Júl 2017 ako komplexná oprava novým asfaltovým
povrchom
na Kubínskej pri kaplnke osadiť tabuľu s nápisom: „zákaz sypania smetí“
p. starosta povedal, ţe dá ţiadosť na správu ciest

pp. Ing. Augustín Viater mal tieto interpelácie :
-

ţiadal starostu aby ich informoval o tom, komu bolo vydané stavebné povolenie a tieţ mal
pripomienku k čiernym stavbám

p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce mal tieto interpelácie:
-

svetlo pri Chromekovi na Bučine nesvieti
opraviť chodník v smere na Jasenovskú pri Mazúrovej

o 22.00 hod, zo zasadnutia OZ odišla pp. Anna Opartyová
K bodu 15- Rôzne
-

p. starosta predniesol ţiadosť Daniely Nádašskej o odpustenie nájmu za byt č. 2
v bytovom dome so súp. číslom 1137 a to od 1. 3. 2017.

-

pp. Bc. Blaţej Holubčík povedal, ţe pri prenajímaní bytu treba nájomníkov upozorniť
v akom stave byt je

-

p. prednosta povedal, ţe by bolo dobre, aby bytové domy mali svojich domovníkov

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje odpustenie nájmu na základe ţiadosti Daniely Nádašskej od 1. 3. 2017 do 30.
6. 2017
Hlasovanie:
Za:
O
Zdržal sa:
pp.Mgr. Emília Chvojková, Martin Podstavek, Ing. Augustín Viater ,
Proti:
Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František Brňák,
Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc, Blaţej Holubčík
pp. Anna Opartyová – neprítomná
Uznesenie nebolo prijaté.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje odpustenie nájmu na základe ţiadosti Daniely Nádašskej od 1. 3. 2017 do 30.
6. 2017 a to 30 % zníţenie nájmu
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák,
Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

pp. Anna Opartyová – neprítomná
p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ informoval prítomných , ţe voči obci majú
pohľadávku vo výške 1098,09, ktorá vznikla v roku 2008 pri delimitácií škôlky a zároveň
navrhol odpis tejto pohľadávky/záväzku na oboch stranách

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje odpis pohľadávky školy voči obci vo výške 1098,09 z roku 2008, ktorá vznikla
pri delimitácií majetku
Zodpovedné: účtovníčky
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák,
Mgr. Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blaţej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

pp. Anna Opartyová – neprítomná

K bodu číslo 16. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.30 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:
Jozef Rošťák, poslanec OZ

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

Ing. Augustín Viater, poslanec OZ

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

Uznesenie

číslo 28/2017 zo dňa 16. 6. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 29/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie

na vedomie

berie na vedomie ţiadosť Ladislava a Agneši Brišovej o usporiadanie pozemkov pri
rodinnom dome zámennou zmluvou, ktorá bude vypracovaná aţ vtedy, keď bude zhotovený
GP určujúci prístupovú cestu k tejto lokalite

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 30/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e

správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení OZ
B/ p o v e r u j e
poslancov Mgr. Emília Chvojková, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Jozef Brňák, Ing.
Augustín Viater v súčinnosti s prednostom OcÚ , aby v termíne do 30. 6. 2017 predloţili
návrh na umiestnenie kontajnerov na zber separovaného odpadu. Zodpovedná osoba Ing.
Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
C/ ž i a d a
1.starostu obce pripraviť podklady k Verejnému obstarávaniu do 31. 7. 2017 na výber
dodávateľa poskytovania sluţieb odvozu PDO
2. OZ ţiada starostu, aby prizýval na otváranie obálok aspoň jedného člena výberovej
komisie pre VO

D/ m e n í
uznesenie č. 15/2016 a to v časti termínu do 1. 9. 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 31/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na II. polrok 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 32/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

berie navedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 33/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

záverečný účet za rok 2016 bez výhrad

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 34/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

pouţitie rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa jednotlivých zloţiek

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 35/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 3, 4 a 5 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č.1, 2, 3
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004Z.z. konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 36/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/, c/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 37/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

1. predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita ţivotného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.2.2017, Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2017-19, v

rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP - podpora predchádzania vzniku biologicky
rozloţiteľných komunálnych odpadov (kompostéry).
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje sumu max. 10 000,- Eur.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 38/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Odborné učebne škola : 1. predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií ţiakov základnej školy v Oravskej Lesnej obstaraním odborných učební“ realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j 7.600 EUR;
4.zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 39/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu chodníka v centre obce pred priestorom ZŠ a kostola sv. Anny, opravu oporného múru ktorý
sa nachádza pred budovou Domova dôchodcov a oprava parkoviska za Obecným úradom

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 40/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar. 16.06.1942,
rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim : Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722 zastúpená starostom obce JUDr.
Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/10zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o
výmere 3380 m2,č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 13,- Eur/m2, spolu
kúpna suma 25376,- Eur, slovom dvadsaťpäťtisíctristosedemdesiatšesť Eur, ktorá kúpna cena
bude vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne : ½ kúpnej
ceny vo výške 12688 Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto
zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 12688,- Eur, bude vyplatená
predávajúcej do jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 41/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

berie navedomie
správu zo zasadnutia komisie pre prešetrovanie sťaţnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 42/2017 zo dňa 16. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
odpustenie nájmu na základe ţiadosti Daniely Nádašskej od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 a to
30 % z mesačného nájmu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 43/2017 zo dňa 16. 6. 201
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
odpis pohľadávky školy voči obci vo výške 1098,09 z roku 2008, ktorá vznikla pri delimitácií
majetku
Zodpovedné: účtovníčky

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

