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 24. júna 2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
24. júna 2016 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, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav
Brňák
Neprítomní: p. Brisuda Rudolf, Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej Holubčík poslanci OZ ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ

K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 3 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: pp. Anna Opartyová, Jaroslav Brňák
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Martin Podstavek, predseda, pp. Jozef Brňák, Ing. Augustín Viater
členovia
Mandátová komisia: , predseda, pp. Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jozef Rošťák,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Ing. František Brňák konštatoval, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8.

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

bod 7 zaradiť ako bod 5
bod 10 a bod 11 vypustiť a ako za bod 10 zaradiť: Prerokovanie a schválenie
vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnenými bodmi
programu.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie a schválenie „Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia
za rok 2015“
6. Kontrola uznesení
7. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok 2016
8. Prerokovanie a schválenie VZN obce Oravská Lesná o poskytnutí dotácií
z rozpočtu obce
9. Prerokovanie a schválenie dodatku VZN obce Oravská Lesná VZN o daní za
ubytovanie
10. Prerokovanie a schválenie školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ
11. Prerokovanie a schválenie Doplnku č. 1 VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská Lesná
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver rokovania
K bodu číslo 5. Prerokovanie a schválenie „Záverečného účtu obce a rozpočtového
hospodárenia za rok 2015“
Záverečný účet obce bol odkonzultovaný s audítorkou obce a správu k nemu spracoval aj
kontrolór obce.
- k tomuto bodu programu podala informácie p. Jozefína Dulovcová, účtovníčka obce.
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
- Hlavný kontrolór podal stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015. Správa je
písomná a tvorí súčasť zápisnice .
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2015
B/ schvaľuje
1.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
rozpočtového hospodárenia za rok 2015
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na povinnú
tvorbu rezervného fondu vo výške 8 578,39 €
3. použitie prebytku rozpočtu obce na ostatnú tvorbu rezervného
fondu s účelom použitia v roku 2016 na:
- zmeny a doplnky územného plánu obce vo výške 1 560,00 €
- nákup pozemkov vo výške 13 900,00 €

- výstavba telocvične vo výške 55 786,71 €
- odstránenie havarijného stavu ZŠ-podlahy 1. poschodie –
spoluúčasť vo výške 5 958,83 €
Hlasovanie: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
K bodu číslo 6. Kontrola uznesení
-

správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.

-

ďalej sa v tomto bode rokovalo ohľadom pozemku pre p. Filipczyka, ktorý je vo
vlastníctve obce. Poslanci OZ sa uzniesli na uzatvorení nájomnej zmluvy
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Ludvikom Filipczykom
bytom Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice č. 251 a Obcou Oravská Lesná 291,
IČO: 314722, na pozemok parc. č. 6791/2 o výmere 597 m2, LV 905, nachádzajúci sa
v k. ú. Oravská Lesná v cene 0,06 € /m2 na rok

Hlasovanie: pp.za Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení
Hlasovanie:za pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
K bodu číslo 7 Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na druhý polrok 2016
-

správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice

-

p. Jozef Brňák, poslanec OZ požiadal skontrolovať obecné auto a dať do kontrolnej
činnosti

-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ mal požiadavku, aby ku III. štvrťroku sme mali
prehľad o hospodárení obce

-

p. kontrolór obce povedal, že v prípade podnetov zo strany poslancov, môže sa
doplniť ďalšie kontroly

Návrh na uznesenie:za: OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok 2016

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš,
Jaroslav Brňák – opustil rokovaciu miestnosť
K bodu číslo 8. Prerokovanie a schválenie VZN obce Oravská Lesná o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce
-

-

p. starosta informoval, že všetky poskytované dotácie musia byť účelovo viazané,
zmluvne dojednané a v súlade so VZN obce. Kontrolór obce vykonáva následne
kontrolu, najmä môže skontrolovať účel použitia finančných prostriedkov
dotáciu do 2000 € môže schváliť starosta

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Hlasovanie: za: pp.: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
K bodu číslo 9. Prerokovanie a schválenie dodatku VZN obce Oravská Lesná VZN
o daní za ubytovanie
-

-

výber daní z ubytovania je na kritickej úrovni a zo strany povinných táto povinnosť
nie je takmer dodržiavaná. V prípade zvýšenia výberu daní, by sa investovali finančné
prostriedky z daní na rozvoj turizmu a to napr. formou plagátov, reklám, pohľadníc,
karty zľav.
v dodatku VZN o dani z ubytovania sú zahrnuté aj úľavy pre ZŤP a deti do 15 rokov
veku
Obec plánuje zhotoviť informačnú tabuľu, ktorá bude umiestnená v centre obce aby sa
turisti aj takouto formou mohli dozvedieť o atraktívnych miestach v našej obci

-

ďalej poslanci v diskusií navrhovali aby osoby, ktoré prenajímajú chaty viedli knihu
ubytovania. Tí, ktorí nebudú
platiť daň z ubytovania, budú za neplatenie
sankcionovaní.

-

v rozpočte obce navrhli zriadiť osobitnú rozpočtovú kapitolu na rozvoj cestovného
ruchu obe

Poslanci požiadali starostu obe, aby rozposlal znenie VZN aj s prílohami všetkým vlastníkom
rekreačných chát a rekreačných domov v obci Oravská Lesná.
V diskusií poslanci navrhli zvýšiť súčasnú sadzbu dane z ubytovania v § 5 návrhu VZN z 0,20
€ na 0,25 €. Následne na základe pripomienky p. Opartyovej Anny, poslankyne OZ, navrhli
v § 7, odst. 6, písm a/, b/ a v § 8, odst. 3, písm a/ a b/ zmeniť lehotu na hlásenie k daní za
ubytovanie a to najneskôr do 30 dní po skončení mesiaca príslušného štvrťroka.
V nadväznosti na tento návrh poslanci navrhli doplniť za § 9 ako § 10 – Sankcie a v tomto
paragrafe definovať sankcie za nesplnenie si daňovej povinnosti v zmysle Zákona č. 563/2009
Z.z. - Zákon o správe daní a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje výšku sadzby dane z ubytovania vo výške 0,25€ na

fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje 1. za § 9 vložiť § 10 sankcie z dôvodu neplatenia dane
z ubytovania
2. v § 7, odst. 6, písm. a/ sa za slovo „lôžok“ vkladá
slovo „štvrťročne a slovo „5 dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm. b/ sa slovo „5 dňa“ mení na slovo
„30 dňa“
3. v § 8, odst. 3, písm. a/ a b/ sa za slovo „lôžok“ vkladá
slovo „štvrťročne a slovo „5 dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm. b/ sa slovo „5 dňa“ mení na slovo
„30 dňa“
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
proti: 0
zdržal sa: pp. Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje VZN o daní za ubytovanie so zapracovanými zmenami
a doplnkami s účinnosťou od 1. 10. 2016
Hlasovanie: za pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav
Brňák
K bodu číslo 10. Prerokovanie a schválenie školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ
-

-

školský vzdelávací program predstavil p. riaditeľ ZŠ a MŠ v Oravskej Lesnej Mgr.
Miroslav Kvak. Zvýraznil niektoré zmeny ako napr. opätovne výučba prvouky,
zvýšenie hodinovej dotácie na výučbu prírodovedných predmetov, druhý cudzí jazyk
sa stal nepovinným predmetom
školský vzdelávací program je uverejnený aj na webovej stránke školy

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje školský vzdelávací program ZŠ s MŠ
Hlasovanie: : za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav
Brňák

K bodu číslo 11. Prerokovanie a schválenie Doplnku č. 1 VZN č. 2/2015 Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská Lesná
p. starosta odôvodnil túto zmenu tým že odmena poslancov OZ nebola už viac ako 10 rokov
zvýšená. Nakoľko pribúda veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sa týkajú rokovania
OZ, povinnosti poslancov pri príprave na rokovania OZ, navrhol aby odmena zohľadňovala
náročnosť práce poslanca.3
Nová výška odmeny poslanca bola navrhnutá na sumu 90 € brutto za schôdzu.
K tomuto bodu otvoril diskusiu.
-

p. prednosta tiež podotkol, že je aj veľa akcií počas sobôt a nedeľ.

-

nakoniec sa hlasovalo za návrh 45 € mesačne

-

p. Ladislav Briš, poslanec OZ nesúhlasil so zvýšením odmien poslancov, s týmto
názorom sa stotožnil aj p. Jozef Brňák, poslanec OZ

-

p. Martin Podstavek, poslanec OZ navrhol schváliť jednorazovú odmenu poslanca

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje výšku odmeny poslanca 45 € mesačne
Hlasovanie: za: pp. Jozef Rošťák, , Anna Opartyová, Ing. František Brňák, , Jaroslav
Brňák
proti: pp. Jozef Brňák, Martin Podstavek
zdržal sa: pp. Ladislav Briš, Ing. Augustín Viater
OZ neschválilo toto uznesenie.
K bodu číslo 12. Interpelácie poslancov
-

Jozef Brňák, poslanec OZ mal tieto interpelácie:

-

požiadal, aby doklady na zasadnutie OZ boli zasielané skôr
žiadal aby zápisnica bola napísaná do 10 – 15 dní
ďalej mal pripomienku k zberu PDO, kde pri vysypaní popolnice túto nedávajú na
pôvodné miesto, zaobchádzajú s ňou nešetrne, čo spôsobuje ich časté poškodzovanie
v miestnej časti Kubínska treba dať poklop
urbariát schválil dotáciu na výstavbu telocvične vo výške 10 000 €

-

p. Martin Podstavek, poslanec OZ mal tieto interpelácie:

-

upozornil na poškodený kanál pri Pavlovi Murínovi na Brišovke
pri Trojici je plný kontajner

-

p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ mala pripomienku k zlej zaasfaltovanej ceste na
Brišovke
ďalej mala návrh opraviť povrch lesnej cesty medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným
/ ústiacej na Ústrigu/, ktorá by nadväzovala na už vybudovanú cyklotrasu.

-

p. starosta informoval prítomných, že sa aj so starostom Zákamenného stretli
s predstaviteľmi Lesov, ktorí zatiaľ nedali kladné stanovisko, nakoľko je to ich
obslužná komunikácia

-

p. Ing. Augustín Viater, poslanec OZ sa informoval na ROEP

-

p. starosta odpovedal, že v júli 2016 je ďalšie zasadanie ROEP. Zo strany obce
Oravská Lesná bola na pozemkový úrad v Námestove poskytnutá výpomoc na 4
hodiny aby sa celý proces urýchlil. .

-

ďalej p. starosta prečítal žiadosť Anny Chudiakovej, bytom Oravská Lesná 287
ohľadom riešenia neexistencie prístupovej cesty k jej rodinnému domu. Po diskusií
poslancov bolo všeobecným súhlasom odporúčané, aby sa p. Chudiaková obrátila na
súd v konaní o určenie prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam.

Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie
žiadosť p. Anny Chudiakovej, bytom Oravská Lesná 287
prehodnotenie stavu prístupovej cesty
B/odporúča podať žiadateľovi návrh na súd na začatie konania o
určenie prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam
Hlasovanie: za: pp.za Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť
K bodu číslo 13. Rôzne

p. starosta informoval o nasledovnom:
-

-

realizuje sa rekonštrukcia chodníkov okolo kostola. V nadväznosti na to by bolo
potrebné realizovať opravu prístupovej cesty medzi areálom ZŠ a areálom kostola sv.
Anny, kde najdôležitejšou časťou je vstup do areálu kostola pred furtkami, ktorý je
potrebné vyspadovať a odvodniť. Celková cena diela sa odhaduje na sumu cca 16 000
€ bez DPH. Bola zvolaná aj stavebná komisia obce.
ďalej informoval o vzájomnej spolupráci s Poľskou obcou Ujsoy. Spoločne so
Žiwieckim poviatom pripravujeme projekt rozvoja turistického ruchu, v rámci ktorého
by sme chceli v obci Oravská Lesná vybudovať cca 1 km chodníka pre chodcov
a cyklistov.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje vyspádovanie a vyasfaltovanie areálu medzi furtkami
a ZŠ.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
zdržal sa: p. Jozef Brňák, poslanec OZ
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť
-

ďalej p. starosta povedal, že je potrebné riešiť havarijný stav podláh v triedach ZŠ

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu podláh
v triedach ZŠ s 10 % spoluúčasťou obce Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp.za Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť

-

p. prednosta ďalej predniesol zmenu úradných hodín na obecnom úrade a to
nasledovne:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok.

7.30 7.30 7.30 nestránkový
7.30 -

15.00
15.00
17.00
13.00

-

s účinnosťou od 15. 7. 2016. Poslanci OZ s touto zmenou úradných hodín súhlasili.

-

ďalej p. prednosta predniesol nasledovné žiadosti:

-

žiadosť Poľnohospodárskeho družstva v Oravskej Lesnej o pripojenie sa na
kanalizáciu. OZ konštatovalo, že pripojenie do kanalizačnej siete je možné len na
náklady PD, s tým, že do kanalizačnej siete nie je možné vypúšťať veľké množstvo
močovky.

-

žiadosť Veroniky Galisovej o opravu prístupovej cesty v miestnej časti Kubínska, kde
bolo konštatované, že cesta nie je obecná

-

žiadosť p. Čičmanovej, bytom Kysucké Nové Mesto o opravu prístupovej cesty ku
chate v miestnej časti Jasenovská, kde bolo taktiež konštatované, že cesta nie je
obecná

-

poslanci sa zhodli, že je potrebné zvolať verejné zhromaždenie ohľadom týchto ciest ,
o čom treba informovať občanov ako aj týchto žiadateľov.

-

žiadosť predajcov zeleniny a ovocia /bývalá Oáza/ o zmenu nájomnej zmluvy na
predaj cukríkov, cukroviniek, vína, atď.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy na predaj cukríkov,
cukroviniek, vína atď.
Hlasovanie: za: 0
proti: Jozef Brňák, poslanec OZ
zdržali sa: pp.za Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť
Uznesenie nebolo schválené.
-

žiadosť Dávida Briša, bytom Oravská Lesná 936 o prenájom miestnosti na hudobné
skúšky. Žiadosť sa odročila na ďalšie zasadnutie OZ.

-

p. Augustín Viater, poslanec OZ navrhol do stavebnej komisie doplniť p. Milana
Miterku

Návrh na uznesenie: OZ volí za člena stavebnej komisie p. Milana Miterku
Hlasovanie: za: pp.za Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
p. Martin Podstavek a Jaroslav Brňák, poslanci OZ – opustili rokovaciu
miestnosť

-

ďalej sa rokovalo o zakúpení infražiariča na opravu výtlkov miestnych komunikácií.

Návrh na uznesenie:
komunikácií

OZ schvaľuje nákup infražiariča na opravu výtlkov miestnych

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
proti: pp. Anna Opartyová, Ing. František Brňák
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť

-

,

ďalej bol navrhnutý sobášiaci p. Ing. František Brňák, poslanec OZ

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje sobášiaceho p. Ing. Františka Brňáka, poslanca OZ
Hlasovanie: za: pp.za Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav Brňák
p. Martin Podstavek, poslanec OZ – opustil rokovaciu miestnosť

K bodu číslo 14. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.30 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:
Anna Opartyová , poslankyňa OZ

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

Jaroslav Brňák , poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 36/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
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 37/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2015
B/ schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad rozpočtového hospodárenia za rok 2015
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške
8 578,39 €
3. použitie prebytku rozpočtu obce na ostatnú tvorbu
rezervného fondu s účelom použitia v roku 2016
na:
- zmeny a doplnky územného plánu obce vo výške
1 560,00 €
- nákup pozemkov vo výške 13 900,00 €
- výstavba telocvične vo výške 55 786,71 €
- odstránenie havarijného stavu ZŠ-podlahy 1.
poschodie – spoluúčasť vo výške 5 958,83 €

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 38/2016
zo dňa 24. 6. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e do m i e
správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení

B/ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu medzi
Ludvikom Filipczykom, bytom Petrovice
u Karviné, Dolní Marklovice č. 251 a Obcou
Oravská Lesná 291, IČO: 314722,
na pozemok parc. č. 6791/2 o výmere
597 m2, LV 905, nachadzajúci sa v k. ú. Oravská
Lesná v cene 0,06 € /m2 na rok
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 39/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2016
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 40/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 41/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Vo VZN o daní za ubytovanie za § 9 vložiť §
10 sankcie z dôvodu neplatenia dane
z ubytovania

2 Vo VZN o daní za ubytovanie .v § 7, odst 6,
písm. a/ sa za slovo „lôžok“ vkladá slovo
„štvrťročne a slovo „5 dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm. b/ sa slovo „5 dňa“ mení
na slovo „30 dňa“
3. Vo VZN o daní za ubytovanie v § 8, odst. 3,
písm. a/ a b/ sa za slovo „lôžok“ vkladá slovo
„štvrťročne a slovo „5 dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm b/ sa slovo „5 dňa“ mení
na slovo „30 dňa“
4. VZN o daní za ubytovanie so zapracovanými
zmenami s účinnosťou od 1. 10. 2016

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 42/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ v Oravskej
Lesnej
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 43/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Anny Chudiakovej, bytom Oravská Lesná
287 o prehodnotenie stavu prístupovej cesty k jej
rodinnému domu
B/ o d p o r ú č a
podať žiadateľovi návrh na súd na začatie
konania o určenie prístupovej komunikácie
k nehnuteľnostiam
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 44/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. vyspádovanie a vyasfaltovanie prístupovej
cesty medzi areálom ZŠ a areálom kostola sv.
Anny /furtkami /
2. podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu
podláh v triedach ZŠ s 10 % spoluúčasťou
obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 45/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
volí
za člena stavebnej komisie p. Milana Miterku

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 46/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zakúpenie infražiariča na opravu výtlkov
miestnych komunikácií

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 47/2016
zo dňa 24. 6. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
sobášiaceho – p. Ing. Františka Brňáka, poslanca
OZ
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce

