OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva
v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa 2. januára 2015

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce O r a v s k á

L e s n á,

konaného dňa 2. januára 2015
Prítomní: JUDr. Marek Majdiš, PhD., novozvolený starosta obce
Ing. Viera Mazúrová, doterajšia starostka obce
Poslanci: pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, Jozef Brňák, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Jozefína Ladňáková, Anna Opartyová, Martin
Podstavek, Jozef Rošťák, Ladislav Vengrin, Ing. Augustín Viater.
Neprítomní: 0
Ďalší prítomní: Ing. Dominik Murín, prednosta OcÚ
Laššáková Agneša, Helena Mazúrová, Erika Kojdová, Ing. Eva Brišová,
Ing. Lenka Laššáková, Anna Pacoňová, Margita Janigová, zamestnanci obce
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

K bodu l. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva zahájila doterajšia starostka obce Ing. Viera Mazúrová, ktoré bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ §-u 12 ods. 1 a 3.
Zároveň podala informáciu o finančnej situácii obce. Nárast majetku za roky 2011 – 2014 je
1,5 mil. €, bol splatený úver vo výške 116 tis. €. Na chod obce ponecháva fin. prostriedky vo
výške 217 tis. €.
K bodu l.l Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Agneša Laššáková
Overovatelia zápisnice: pp. Vengrin Ladislav a Jozefína Ladňáková
K bodu l.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu obce
Predseda MVK p. Matej Mazúr informoval o výslekoch volieb v obci Oravská Lesná.
V zozname voličov bolo zapísaných 2430 voličov. Volieb sa zúčastnilo 1895 voličov. Pre
poslancov bolo odovzdaných 1860 a a pre starostu obce 1888 platných hlasov.
Ďalej prečítal mená poslancov, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva o odovzdal im
osvedčenie o zvolení nasledovne:
- Jozef Rošťák
nezávislý
953 hlasov
- Jaroslav Brňák
NOVA
974
- Rudolf Brisuda
nezávislý
641
- Mgr. Emília Chvojková
MOST-HÍD
640
- Bc. Blažej Holubčík
NOVA
595
- Anna Opartyová
KDH
551
- Jozefína Ladňáková
SMER-SD
502
- Martin Podstavek
SIEŤ
474
- Ing. Augustín Viater
KDH
471

-

Ladislav Vengrin
Jozef Brňák

SMER-SD
NOVA

436
435

Za starostu obce kandidovali 4 kandidáti a zvolený bol JUDr. Marek Majdiš, PhD., nezávislý
kandidát, s počtom hlasov 782.
K bodu 1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
Novozvolený starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub, čo
potvrdil podpisom a doterajšia starostka Ing. Viera Mazúrová mu odovzdala insígnie a p.starosta sa ujal vedenia obecného zastupiteľstva.
K bodu 1.4 zloženie sľubu novozvolených poslancov
Všetkých jedenásť novozvolených poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub, čo potvrdili
svojím podpisom.
K bodu 2. schválenie programu rokovania
Navrhnutý program starosta obce navrhol doplniť o body:
- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce ako bod 9/
- Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ako bod 11/
- Schválenie inventarizačných komisií ako bod 12/
Hlasovanie za doplnený program: za: všetci poslanci.
Schválený program rokovania:
3. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce
10. Určenie platu starostu obce a odmeny poslancom OZ
11.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
12. Schválenie inventarizačných komisií
13. Záver
K bodu 3. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie
Mandátna komisia: p. Vengrin Ladislav, predseda
p. Brisuda Rudolf a Bc. Holubčík Blažej, členovia
Návrhová komisia: p. Anna Opartyová, predsedkyňa
p. Podstavek Martin, Mgr. Chvojková Emília, členovia
Volebná komisia: p. Brňák Jozef, predseda
Ing. Augustín Viater, p. Rošťák Jozef, členovia
Hlasovanie za uvedené komisie: za – všetci poslanci.

K bodu číslo 4. Overenie zloženie sľubu a správa mandátnej komisie
Predseda mandátnej komisie p. Vengrin Ladislav skonštatoval, že starosta obce a všetkých
jedenásť poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub, čo potvrdili podpísaním sľubu.
K bodu číslo 5. Príhovor novozvoleného starostu obce
Tvorí súčasť zápisnice.
K bodu číslo 6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady
Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu.
Starosta obce dal návrh na zriadenie obecnej rady a za členov navrhol: p. Rošťáka Jozefa,
Mgr. Chvojkovú Emíliu, p. Vengrina Ladislava a p. Jozefa Brňáka.
Hlasovanie za zriadenie obecnej rady a jej členov: za – všetci poslanci.
K bodu číslo 7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
komisií
V zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov starosta navrhol zriadiť 4 komisie a to:
- komisia stavebná
- komisia kultúrna a sociálna
- komisia finančná
- komisia na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov
Ďalej navrhol predsedu a členov jednotlivých komisií:
-

komisia stavebná: Ing. Augustín Viater, predseda, členovia: p. Jaroslav Brňák, Ing. Ľu
bomír Olbert, p. Vengrin Ladislav a Ing. Lenka Laššáková

-

komisia kultúrna a sociálna: Mgr. Emília Chvojková, predsedkyňa, členovia: p. Jozef
Brňák, Podstavek Martin, Opartyová Anna
Mgr. Chvojková navrhla doplnenie členov: p. Smolejovú
Jozefínu a sl. Cecíliu Kianičkovú

-

komisia finančná: p. Ladňáková Jozefína, predsedkyňa, p. Opartyová Anna, Ing. Viater Augustín, p. Rošťák Jozef, Bc. Holubčík Blažej a Mgr. Miroslav Kvak

-

komisia pre prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov: p. Rudolf Brisuda, predseda, členovia: Podstavek Martin,
Brňák Jaroslav a Brňák Jozef.

Hlasovanie za zriadenie štyroch komisií: za - všetci poslanci
Hlasovanie za zloženie jednotlivých komisií:
- stavebná - za – všetci poslanci
- kultúrna a sociálna - za - všetci poslanci
- finančná - za – všetci poslanci
- komisia na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov - za – všetci poslanci

K bodu číslo 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce konštatoval, že v zmysle § 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná, ktorý je v platnosti, zvoláva a vedie v čase neprítomnosti starostu obce a zástupcu starostu obce obecné zastupiteľstvo najstarší z prítomných poslancov
K bodu číslo 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľtva zastupovaním starostu obce
V zmysle § 13 b ods. l zákona o obecnom zriadení starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.
poveril zastupovaním starostu obce p. Jozefa Rošťáka, poslanca OZ.
Informácia bola vzatá na vedomie.
K bodu číslo 10. Určenie platu starostu obce a odmeny poslancom OZ
Poslanci sa zhodli, že starosta obce bude mať plat vo výške 2,17 násobku priemerného
mesačného platu pracovníka národného hospodárstva, nakoľko plat sa môže upravovať aj
v priebehu roka.
Starosta obce navrhol odmenu poslancom OZ vo výške 45 € v hrubom za jedno zasadanie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za odmeny poslancom OZ: za - všetci poslanci.
K bodu číslo 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Voľba bola vyhlásená v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. Táto sa uskutoční dňa
27. 2. 2015. Prihlášky je potrebné podať do 12. 2. 2015 do 15.00 hod. v zalepenej obálke na
adresu: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná – zn. „Voľba hlavného kontrolóra“.
Ďalej starosta obce prečítal kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky na výkon funkcie
hlavného kontrolóra.
Oznam o vyhlásení volieb na pozíciu hlavného kontrolóra bude na úradnej tabuli.
Hlasovanie za vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky: za - všetci poslanci.
K bodu číslo 12. Inventarizačné komisie a určenie ich členov
Boli navrhnuté tieto inventarizačné komisie:
- pre Obecný úrad a Lesniansku vodárenskú spoločnosť
- pre kultúrny dom
- pre obecnú knižnicu a dobrovoľný hasičský zbor
- ZŠ s MŠ – inventarizáciu prevedú samostatne
Hlasovanie za ich zriadenie: za – všetci poslanci
Členovia jednotlivých komisií:
OcÚ a LVS – Ing. Augustín Viater, predseda, Bc. Holubčík Blažej, p. Jozef Rošťák, členovia
kultúrny dom – Mgr. Emília Chvojková, predseda, p. Anna Opartyová, p. Martin Podstavek,
členovia
obecná knižnica a dobrovoľný hasičský zbor: p. Jozef Brňák, predseda, p. Rudolf Brisuda, p. Jaroslav

Brňák, členovia

Hlasovania za ich členov: za - všetci poslanci.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ ukončené o 17.00 hod.
Zapísala: Agneša Laššáková

Ing. Dominik M u r í n
prednosta obce

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

Overovatelia:
Ladislav V e n g r i n, poslanec OZ

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

Jozefína Ladňáková, poslankyňa OZ

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

U z n e s e n i e číslo 1/2015
zo dňa 2. 1. 2015_______
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

B.

k o n š t a t u j e , že
1. novozvolený starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ:
- Rudolf Brisuda
- Jaroslav Brňák
- Jozef Brňák
- Blažej Holubčík, Bc.
- Emília Chvojková, Mgr.
- Jozefína Ladňáková
- Anna Opartyová
- Martin Podstavek
- Jozef Rošťák
- Ladislav Vengrin
- Augustín Viater, Ing.

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 2/2015
zo dňa 2. 1. 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 3/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. mandátovú komisiu: Vengrin Ladislav, predseda, Brisuda Rudolf
a Bc. Holubčík Blažej, členovia
2. návrhovú komisiu: Opartyová Anna, predsedkyňa, Podstavek Martin a Mgr. Emília Chvojková, členovia

3. volebnú komisiu: Brňák Jozef, predseda, Ing. Augustín Viater a Jozef Rošťák, členovia

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 4/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A.

zriaďuje
obecnú radu

B.

volí za členov obecnej rady
- Rošťáka Jozefa
- Mgr. Chvojkovú Emíliu
- Vengrina Ladislava
- Brňáka Jozefa
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 5/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo

A.

zriaďuje
- stavebnú komisiu
- kultúrnu a sociálnu komisiu
- finančnú komisiu
- komisiu na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov

B.

v o l í predsedov a členov komisií
1. komisia stavebná: Ing. Augustín Viater, predseda, Brňák Jaroslav,
Ing. Olbert Ľubomír, Vengrin Ladislav, Ing. Lenka Laššáková, členovia
2. komisia kultúrna a sociálna: Mgr. Chvojková Emília, predsedkyňa,
Jozef Brňák, Podstavek Martin, Opartyová Anna, Smolejová Jozefína
a Cecília Kianičková, členovia
3. komisia finančná: Jozefína Ladňáková, predsedkyňa, Ing. Augustín
Viater, Jozef Rošťák, Bc. Holubčík Blažej, Mgr. Miroslav Kvak,
Opartyová Anna, členovia
4. komisia pre prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov: Rudolf Brisuda,

predseda, Podstavek Martin, Brňák Jaroslav a Brňák Jozef, členovia
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 6/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
poverenie p. Jozefa Rošťáka zastupovaním starostu obce JUDr. Mareka
Majdiša v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 7/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstvo v hrubom 45,-- € za
jedno zasadnutie
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 8/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A.

vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákon a SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 27. 2. 2015

B.

schvaľuje
1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. ďalšie podmienky
- znalosť platnej legislatívy a právnych noriem najmä na úrovni samosprávy
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni /Microsoft Word, Excel,

Powe Point/
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
písomná prihláška musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /e-mail, telefón/
b/ štruktúrovaný profesijný životopis
c/ úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiaca
e/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
f/ čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej, Sociálnej poisťovni, Obci Oravská Lesná a daňovému úradu
g/ súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov kandidáta uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s uchádzaním sa o
funkciu hlavného kontrolóra Obce Oravská Lesná za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Lesnej
4. rozsah úväzku hlavného kontrolóra vo výške 1/3
5. Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými d
dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 12. februára 2015 do 15.00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291 - Zn.: „Voľba hlavného
kontrolóra“
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 9/2015
zo dňa 2. 1. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A.

zriaďuje
inventarizačné komisie:
1. pre Obecný úrad a Lesniansku vodárenskú spoločnost
2. pre kultúrny dom
3. pre Obecnú knižnicu a Dobrovoľný hasičský zbor

B.

schvaľuje
predsedu a členov jednotlivých komisií:
Obecný úrad a Lesnianska vodárenská spoločnosť: Ing. Augustín
Viater, predseda, Bc. Holubčík Blažej, Rošťák Jozef, členovia
Kultúrny dom: Mgr. Emília Chvojková, predseda, Anna Opartyová,
Podstavek Martin, členovia
Obecná knižnica a Dobrovoľný hasičský zbor: Brňák Jozef,predseda,
Brňák Jaroslav a Brisuda Rudolf, členovia
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce

