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 7. augusta 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
7. augusta 2015 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Rudolf Brisuda, Jozef Brňák, Bc. Holubčík Blažej, Jaroslav Brňák,
Anna Opartyová, Martin Podstavek, Jozef Rošťák, Ing. Viater
Augustín
Neprítomní: Jozefína Ladňáková, poslankyňa OZ – ospravedlnená, Mgr. Emília Chvojková,
poslankyňa OZ

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Verejnosť: Kvak Jozef, Briš Miroslav, Ing. Viera Mazúrová, Ing. Viera Vorčáková, Ladislav Kojda, občania obce
Pavol Solík a Roman Zajac – zástupcovia firmy Program spol. s r. o. Trenčín
K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
konštatoval, že bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ §-u 13, ako riadne
zasadanie OZ.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Laššáková Agneša
Overovatelia: p. Podstavek Martin, Ing. Augustín Viater, poslanci OZ
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

Návrhová komisia: p Jozef Rošťák, predseda komisie, pp. Brisuda Rudolf a Anna Opartyová,
poslanci OZ
Mandátová komisia: Bc. Holubčík Blažej, predseda komisie, pp. Brňák Jozef a Vengrin
Ladislav, poslanci OZ
Predseda mandátovej komisie p. Jozef Brňák konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania
Nakoľko neboli podané návrh na doplnenie programu rokovania, starosta obce dal
hlasovať za program, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek, Rošťák,
Viater, Vengrin

Schválený program rokovania:
5. Prerokovanie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku obcou Oravská Lesná
6. Prerokovanie a schválenie VZN o „Zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na
území obce Oravská Lesná
7. Prerokovanie a schválenie VZN „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská Lesná“
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Záver rokovania
K bodu 5. Prerokovanie nadobudnutia vlastníckeho práva k pzemku obcou Oravská Lesná
Starosta obce informoval, že máme možnosť odkúpiť pozemok od vlastníka pozemku
p. Jozefa Kvaka. Pozemok sa nachádza v areáli Poľnohospodárskeho družstva Oravská Lesná.
Na tomto pozemku sa uvažuje postaviť zberný dvor a v prípade súhlasu s odkúpením je
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Na jej základe sa bude pokračovať v procese
prípravy projektu na získanie NFP EÚ.
Poslancom bol predložený geometrický plán. Celkovo je pozemok rozdelený na viacero
menších parciel označených samostatným parcelným číslom. Na účely výstavby nového
zberného dvora sa vyčlenila časť pozemku.
Bc. Holubčík, poslanec OZ – do pozemku zasahuje píla p. Habľáka. Ďalej jednať
s Poľnohospodárskym družstvom, aby si odkúpili pozemok pod dielňami /vlastníctvo obce /
za cenu, ktorú mi budeme platiť vlastníkovi pozemku p. Kvakovi.
Taktiež sa informoval, aká je vízia, že ten pozemok bude využitý na výstavbu zberného dvora,
keď už jeden zberný dvor máme.
Starosta obce – rokovali sme s p. Habľákom o tom, že v prípade kúpu tohto pozemku dôjde
v jeho časti k výmene pozemku, ktorý zasahuje pod jeho pílu, zámennou zmluvou. Zámena
by bola za časť pozemku hneď vedľa prístupovej cesty a vedľa pozemku, ktorý je predmetom
rokovania.
Terajší zber dvor je financovaný z prostriedkov environmentálneho fondu, nový zberný dvor
by bol financovaný z NFP EÚ. Zdôraznil, že obmedzenia určené odborom životného
prostredia týkajúce sa možností využívania už existujúceho zberného dvora
P. Brisuda, poslanec OZ – Poľnohospodárske družstvo má záujem pozemok odkúpiť. Bolo to
prejednávané na predstavenstve.
Na dotaz p. Opartyovej, kedy by sa začalo s výstavbou p. starosta informoval, že pozemok je
potrebné spevniť a oplotiť. Počítať možno s výstavbou cca na budúci rok.
Bola dohodnutá cena 13,-- € za m2 s tým, že celková suma bude zaplatená v troch splátkach
a to k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017.
O 16.20 hod. je prítomný na zasadaní obecného zastupiteľstva aj poslanec p. Jaroslav Brňák.
Návrh na uznesenie:

OZ schvaľuje kúpu pozemkov parcely registra C KN parc. č. 9700/260 o výmere 688 m2 –
druh pozemku ostatné plochy, parcely registra C KN č. 9700/307 o výmere 1417 m2 – druh
pozemku ostatné plochy /vyčlenený z pozemku parcely registra C KN parc. č. 9700/260,
druh pozemku ostatné plocha, ktorý je vedený na LV č. 558 p. Jozefa Kvaka, trvale bytom
Oravská Lesná č. d. 810, 02957 Oravská Lesná na základe geometrického plánu č. 3385724537/2015 zo dňa 7. 7. 2015/, parcely registra C KN parc. č. 9700/257 o výmere 44 m2 – druh
pozemku trvalé trávne porasty, parcely registra C KN parcely registra C KN parc. č. 9700/258
o výmere 121 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra C KN parc .č.
9700/261 o výmere 22 m2 – druh pozemku ostatné plochy a parcely registra C KN parc. č.
9700/256 o výmere 686 m2 – druh pozemku trvalé trávne porasty vedených Okresným
úradom Námestovo, katastrálnym odborom na LV č. 558 a to od vlastníka Jozefa Kvaka rod.
Kvaka, trvale bytom Lehotská č. 810, 029 57 Oravská Lesná, štátneho občana SR ako
predávajúceho, kupujúcim, a to Obcou Oravská Lesná, Oravská Lesná č. 291, 029 57 Oravská
Lesná, IČO 00314722 za kúpnu cenu 13,00 €/m2.
Kúpna cena bude vyplatená v troch splátkach po tretinách a to: 1. splátka splatná k 31. 12.
2015, 2. splátka splatná k 31.12. 2016 a3. splátka splatná k 31. 121. 2017.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude hradiť Obec Oravská Lesná.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Viater,
Vengrin, Brňák Jaroslav
K bodu 6. Prerokovanie a schválenie VZN o „Zákaze prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Oravská Lesná“
Starosta obce informoval, že na Obecný úrad bola doručená petícia, ktorou sa obyvatelia
obce sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier
a požadujú zakázať prevádzkovanie hazardných hier na celom území Obce Oravská Lesná.
Petícia bola preskúmaná komisiou, ktorá bola zriadená na základe uznesenia OZ č. 40/2015
zo dňa 15.05.2015, dňa 24.05.2015. Komisia sa na základe preskúmania petície uzniesla na
tom, že je relevantným podkladom k prijatiu VZN, ktorým sa hranie hazardných hier na
celom území Obce Oravská Lesná zakáže. Uznesením č. 55/2015 zo dňa 26.06.2015 OZ
žiadalo starostu obce o prípravu návrhu VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Oravská Lesná, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené
na internetovej stránke obce.
Na základe pripomienky poslanca p. Podstavka bolo VZN doplnené o § 3 - možnosti uloženia
pokuty v prípade nedodržania VZN a § 3 bol prečíslovaný ako § 4.
O schválení uvedeného doplňujúceho návrhu prebehne samostatné hlasovanie.
Zároveň starosta informoval, že podľa ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých je možné zakázať prevádzkovanie
hazardných hier nie je zrejmé, čo sa rozumie pod pojmom narúšanie verejného poriadku.
Najmä nie je jednoznačný výklad zákona v tom zmysle, ako sa narúšanie verejného poriadku
preukazuje. Zároveň nie je podľa jeho právneho názoru podmienkou prijatia uvedeného VZN
narúšanie verejného poriadku ale skutočnosť, že sa obyvatelia obce sťažujú na to, že sa
v súvislosti s hraním hazardných hier narúša v obci verejný poriadok. Ak to teda zákon ďalej
nešpecifikuje potom platí, že základnú zákonnú podmienku prijatia uvedeného VZN splnená
je. Ohľadom nejasnosti pojmu „hracie automaty“, ktorý je použitý v texte predmetnej petície

občanov uviedol, že je to pojem vžitý a totožný s pojmom „výherné prístroje“,
prostredníctvom ktorých sú hazardné hry prevádzkované.
VZN je vypracované písomne a tvorí súčasť zápisnice.
P. Opartyová, poslankyňa OZ – zákon nie je jednoznačný, oni sa odvolajú a budú sa súdiť. Je
to potrebné zvážiť. Aby sme nemuseli platiť súdne poplatky.
Bc. Holubčík, poslanec OZ – mali by byť podmienky, za akých sa majú používať. Keby hrali
mladiství, vtedy je to porušenie zákona.
P. Solík, zástupca spoločnosti Program – aby dostali licenciu musia mať herný plán a pravidlá
hry. Kontrolu môže vykonávať obec, príslušný daňový úrad a Ministerstvo financií Slovenskej
republiky.
P. Rošťák, poslanec OZ – oslovovalo ho veľa ľudí. Chcú zostať v anonymite. V dôsledku týchto
hier sú rozvrátené rodiny, strata majetku, dokonca úmrtie. Je potrebné rešpektovať našich
občanov. Každý kto má z toho príjem, sa bude brániť proti zákazu týchto hier.
P. Solík, zástupca spoločnosti Program s. r. o. Trenčín – rešpektujú, že hája záujmy občanov,
ale postup ich hájenia by mal byť v súlade s platnými zákonmi.
Pri prešetrovaní petície je potrebné postupovať v zmysle petičného zákona. Prevádzkujú
hracie automaty, a v súčasnosti majú záujem prevádzkovať videohry.
Podľa osvedčenia, ktoré je aj na obci, výhry tvoria 95 %.
Text petície nie je dostatočne spôsobilý, nakoľko je v nej použitý pojem „hracie automaty“,
ktorý zákon o hazardných hrách nepozná. Podľa jeho názoru nie je preukázané relevantnými
dôkazmi narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území Obce
Oravská Lesná. Polícia dala vyjadrenie, že neriešila takýto priestupok.
VZN bolo zverejnené na internetovej stránke 5. 8. 2015.
P. Brisuda, poslanec OZ – žiaden zákon nebol porušený. Ako predseda komisie verejného
poriadku vie o tom, že sa rozvracajú rodiny. Záleží len na poslancoch, či schvália toto VZN.
Treba pozvať občanov a spísať s nimi záznamy.
Bc. Holubčík, Brňák Jozef,
internetovej stránke.

poslanci OZ – problém je v tom, že nebolo zverejnené na

Ing. Viater, poslanec OZ – ak spoločnosti nevznikne škoda, nemôžu žiadať náhradu.
Škoda môže vzniknúť na budúci rok. Tento rok majú povolenie do konca roka.
P. Podstavek, poslanec OZ – vo svete sú tieto automaty oddelene. V obci je to v jednej
miestnosti, kde chodia aj mladiství. Navrhuje posunúť prerokovanie VZN na ďalšie zasadanie.
Ing. Vorčáková, občianka obce – najlepšie by bolo, keby ich zrušil ten, kto ich má v zariadení
umiestnené a nebol by problém.
Ing. Mazúrová, poslankyňa NR SR – VZN nebolo zverejnené na internetovej stránke
v stanovenej lehote. Preto je lepšie posunúť prejednanie VZN na ďalšie zastupiteľstvo
a vyhnúť sa protestom prokurátora.

Starosta obce – v prípade schválenia VZN bude platné od 1. 1. 2016. Všetky argumenty, ktoré
odzneli na podporu tvrdení, že bol pri príprave podkladov k prijatiu predmetného VZN
porušený niektorý zo zákonov Slovenskej republiky (zverejnenie na internetovej stránke, text
petície, preukázanie narúšania verejného poriadku v obci v súvislosti s hraním hazardných
hier) musia byť riadne preukázané a podložené, preto spoločnosť Program spol. s. r.o. musí
rovnako dokazovať, že je VZN prijaté v rozpore so zákonom.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje prerokovanie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na
území obce Oravská Lesná na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:
pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Vengrin
proti: Brňák Jozef, Ing. Viater
zdržal sa: Bc. Holubčík

K bodu 7. Prerokovanie a schválenie VZN „Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov v obci
Oravská Lesná
VZN je vypracované písomne a je priložené k zápisnici. Starosta informoval, že
odmeňovanie poslancov OZ, predsedov, členov komisií a neposlancov je v zmysle zákona
o obecnom zriadení potrebné riešiť prijatím VZN a nie prijatím uznesenia.
Preto uznesenia, ktoré sa týkajú odmeňovania je potrebné zrušiť. Ide o uznesenie č. 44/2015
zo dňa 15. 5. 2015, uznesenie č. 7/2015 zo dňa 2. 1. 2015 a uznesenie č. 33/2011 zo dňa 9. 9.
2015 a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN o odmeňovaní.
Bc. Holubčík, poslanec OZ navrhol doplniť v § 8 od. 2 písm. c/, že odmena bude vyplatená
mesačne pozadu a to na základe písomnej žiadosti poslancov, neposlancov, predsedov
a členov jednotlivých komisií
Ing. Vorčáková, občianka obce – nepáči sa jej odmeňovanie zástupcu starostu obce, ak nie je
prítomný starosta obce, nakoľko toto rieši zákon o obecnom zriadení, čo podporila aj Ing.
Mazúrová, poslankyňa NR SR.
Taktiež navrhla odmeňovanie zapisovateľky riešiť náhradným voľnom.
P. Brisuda, poslanec OZ navrhol vypustiť v § 6 ods. 1 a ods. 2 prečíslovať ako odsek 1.
Starosta navrhol upraviť aj § 9 ods. 3 a to v časti vety „§ 6 ods. 2“ v nadväznosti na
vypustenie ods. 1 v § 6.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/5015 „Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v obci Oravská Lesná s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi :
- v § 6 vypustiť ods. 1 a ods. 2 prečíslovať ako ods. 1

-

v § 8 ods. 2 doplniť bod c/ s nasledovným znením : „mesačne pozadu a to na základe
písomnej žiadosti poslancov, neposlancov, predsedov a členov jednotlivých komisií.“
v § 9 ods. 3 – v časti vety „ § 6 ods. 2“ túto nahradiť novým, nasledovným, znením :
„§ 6 ods. 1“

Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

OZ ruší
1. uznesenie číslo 44/2015 zo dňa 15.5. 2015 dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015,
2. uznesenie číslo 7/2015 zo dňa 2. 1. 2015 dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015,
3. uznesenie číslo 33/2011 ods. 2 zo dňa 9. 9. 2011 dňom nadobudnutia účinnosti VZN č.
2/2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

K bodu 8. Interpelácie
p. Brňák Jozef, poslanec OZ – sa informoval o oprave cesty na Bučinu, ďalej cesta na Mrzačku
je v zlom stave. Ide o dĺžku cca 150 -200 m. Taktiež sa informoval, či bol riešený výrub
stromov okolo št. cesty.
Starosta obce – cesta Bučina – prebiehajú ponukové konania, boli oslovení potencionálni
zhotovitelia. V súčasnosti je však množstvo rozbehnutých štátnych zákaziek, ktoré väčšinu
spoločností, ktoré sa opravou ciest zaoberajú, vyťažuje natoľko, že momentálne nie je reálne
akúkoľvek spoločnosť v termíne do konca augusta zaviazať k realizácii opravy.
Cesta Mrzačka – treba zhutniť a dať rigol.
Výrub stromov – požiadali zainteresovaných o ich výrub.
Ing. Mazúrová, poslankyňa NR SR – nebola požiadaná o výrub stromov a je vlastníčkou
pozemku.
K zbernému dvoru – zberný dvor je účelovo viazaný. Je postavený z finančných
prostriedkov environmentálneho fondu.
Krajský stavebný úrad preskúmal doklady a nemal pripomienku ku kolaudácii. Pozemok je
vlastníctvom obce. Obec má požiadať Krajský stavebný úrad o preskúmanie rozhodnutia,
ktoré bolo vydané Stavebným úradom v Lokci.
Ďalej požiadala o podanie informácie o pozemkoch pod ZŠ a MŠ. Či bolo súdne konanie
dočasne pozastavené, zastavené alebo prerušené a o informáciu o ukončení súdneho sporu
medzi Obcou Oravská Lesná a p. Pojezdalovou. Chce vidieť rozsudok.
Starosta obce – vlastníkom pozemkov, na ktorých sa stromy nachádzajú, je ŽSK. Z toho
dôvodu nebola oslovená.
Zberný dvor nie je možné prenajať a ani využívať na iné účely po dobu 5 rokov. Stavebný
úrad v Lokci prerušil kolaudačné konanie, nakoľko p. Paľák podal podnet na súd o určenie
vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom bol zberný dvor postavený. Kolaudáciu stavebný
úrad v Lokci odložil až do momentu, kým sa neukončí súdny spor medzi s p. Paľákom a

obcou. Má záujem na tom, aby sa vedený súdny spor čím skôr ukončil zmiernou cestou,
preto jedná s p. Paľákom o možnostiach vzájomnej dohody. Požiada o preskúmanie
rozhodnutia vydaného Stavebným úradom Lokca.
Ďalej sa vyjadril k súdnemu sporu – určovacia žaloba na určenie vlastníckeho práva k
pozemkom za ZŠ a pod polovicou budovy MŠ – súdny spor nie je prerušený ani zastavený.
Čaká sa na vytýčenie pojednávania, ktoré určí súd. Pri podanej žalobe argumenty majú
postupnosť a logiku, nie je však doložený doklad, ktorý preukazuje, že pozemky resp. ich
hodnota, boli vyplatené vlastníkom pozemkov a to či už zo strany štátu alebo obce. Nakoľko
je to jeden z nosných dôkazov v spore, šanca na úspech v tomto súdnom spore je veľmi
nízka. Otáznou ostáva i efektívnosť vynaložených prostriedkov v tomto súdnom spore,
nakoľko už len podanie žaloby na súd spolu s úhradou niekoľkých hodín straty času
a cestovných náhrad právneho zástupcu stálo obec viac ako 7 000,- EUR.
Na otázku ohľadom súdneho sporu medzi Obcou Or. Lesná a p. Pojezdalovou – rozsudok bol
vyhlásený 8. 3. 2015, kde je konštatované, že výpoveď je neplatná a p. Pojezdalová je
zamestnankyňou obce. Rozsudok je zverejnený na internete.
Bc. Holubčík, poslanec OZ – náhrada ušlej mzdy nebola v rozsudku riešená.
Starosta obce – bola uzatvorená mimo súdna dohoda, v ktorej sa dohodlo na minimálnom
zákonnom nahradení ušlej mzdy a to za 12 mesiacov, na ktorý má mala nárok v zmysle
Zákonníka práce. V súdnom spore totiž mala p. Pojezdalová právo žiadať náhradu ušlej mzdy
za obdobie od 12 – 36 mesiacov.
P. Briš Miroslav, občan obce – chce vedieť ako p. Srogončíková prišla k pozemkom pod ZŠ
a MŠ, keď vlastníkom bol jeho dedo. Štátny archív v Dolnom Kubíne vyhorel a nemôže sa
dostať k dokladom. Prečo jemu ešte neprešli pozemky v ROEP.
K pozemku pod rukavičkárňou – taktiež ich majetok. Najskôr to patrilo SeVaK-u a teraz to
patrí obci.
Starosta obce – pozemky pod ZŠ a MŠ – Dr. Šťastným bola spísaná notárska zápisnica , ktorá
osvedčovala vlastnícke právo pani Srogončíkovej.
K ROEP sa vyjadril, že obec pôsobí podobne ako „administrátor“ návrhov, pričom ľudia si
podávajú návrhy podľa samostatných dohôd medzi sebou a záleží len na ich svedomí, či si
v návrhu chcú privlastniť i pozemok, ktorý im predtým nikdy nepatril.
Pozemok „pod rukavičkárňou“ patrí obci s tým, že bude využitý pre len pre účely obce resp.
v zmysle rozhodnutia OZ.
Bc. Holubčík, poslanec OZ – na internete je podpísaná zmluva o kúpe strojov na sumu 200 tis.
€ a nebolo robené verejné obstarávanie a ani schválené obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce – Zmluvy, ktoré sú zverejnené na internete, sú uzatvorené na základe
verejného obstarávania, ktoré pri takto vysokej sume musela pre našu obec realizovať
externá, odborne spôsobilá, spoločnosť. Zmluva je podpísaná s podmienkou, že kúpu týchto
strojov obec realizuje až po tom, ako by získala štátnu dotáciu príp. nenávratné financie tzv.
NFP EÚ. Na realizáciu projektu potom bude potrebné i odsúhlasenie podania žiadosti
poslancami OZ.

K bodu 9. Rôzne
Žiadosť Petra Brňáka, bytom Or. Lesná 400 o preplatenie geometrického plánu na zameranie
prístupovej komunikácie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje preplatenie geometrického plánu č. 33857245-20/2015 vyhotovený dňa 24. 5.
2015 Ing. Jozefom Pažickým na zameranie prístupovej cesty parc. č. 7764/2, 7665/2
predložený p. Petrom Brňákom, bytom Or. Lesná 400 v sume 180,00 €.
Hlasovanie:

za:
proti:

0
pp. Brisuda, Brňák Jozef, Brňák Jaroslav, Opartyová, Rošťák,
Vengrin, Bc. Holubčík
zdržali sa: p. Podstavek, Ing.Viater

Starosta obce – požiadal o predĺženie platnosti „Programu Hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Oravská Lesná“ do konca roku 2015, ktorý bol vypracovaný v 2/2009.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje predĺženie platnosti „Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Oravská Lesná“ do konca roku 2015 vypracovaného v 2/2009
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

Starosta obce informoval, že je možnosť zavedenia webovej aplikácie „Geodeticca Webgis“
s možnosťou rozšírenia o spracovanie cintorína v sume cca 300 – 400 € a ortofotomapou
obce v sume 3 400,00 €. Mesačné náklady by boli 39,00 €.
Návrh na uznesenie:
1. OZ schvaľuje zavedenie webovej aplikácie „Geodeticca Webgis“, rozšírenú o časť cintorína
a ortofotomapu obce
2. použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na financovanie ortofotomapy celého
katastrálneho územia obce Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

Poslanci žiadali starostu obce o riešenie zákazu cesty Oravská Lesná – Zázrivá. Zástupcovia
OcÚ Zázrivá sa vyjadrili, že nedali súhlas s umiestnením značky .
Návrh na uznesenie:
OZ žiada na základe hromadných sťažností občanov obce Oravská Lesná vyzvať správcu
účelovej komunikácie Lesy SR, š.p. na odstránenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch okrem vozidiel Lesov SR š.p.“ podľa Cestného
zákona 135/1961 Zb., a opätovné osadenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu nákladných
vozidiel a autobusov okrem vozidiel Lesy SR š. p.“

Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák, , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

Bc. Holubčík, poslanec OZ – sa informoval ako je to s dokončením vodovodu v m. č.
Jasenovská.
Prednosta OcÚ oboznámil prítomných, že hľadali nové pramene. Našli 2 vo vzdialenosti
približne 150 m. Jeden už z existujúcich vrtov nebol čistený 6 rokov a je vo vzdialenosti 350
m. Vodojem má vnútri mokré steny, je potrebné tento odkopať a znovu zaizolovať.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje investičnú akciu: vytvorenie nového vrtu v m. č. Jasenovská a zároveň
vypracovanie všetkých potrebných dokladov ku kolaudácii vodných zdrojov a použitie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

P. Podstavek, poslanec OZ – požiadal starostu obce riešiť opravu št. cesty II/520 medzi obcou
Oravská Lesná a Zákamenné.
Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce predložiť žiadosť o komplexnú rekonštrukciu účelovej komunikácie
II/520.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Jozef Brňák , Bc. Holubčík, Opartyová, Podstavek,
Viater, Vengrin, Brňák Jaroslav

Rošťák,

Starosta obce informoval, že sa plánuje previesť oprava balkóna na OcÚ a oprava MŠ, kde je
potrebné túto podkopať, odvodniť a spevniť základy.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zasadanie ukončené o 19.30 hod.

Zapísala: Laššáková Agneša

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:

Martin P o d s t a v e k

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

Ing. Augustín V i a t e r

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

U z n e s e n i e číslo 58/2015
zo dňa 7. 8. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu pozemkov parcely registra C KN parc. č. 9700/260
o výmere 688 m2 – druh pozemku ostatné plochy, parcely
registra C KN č. 9700/307 o výmere 1417 m2 – druh pozemku
ostatné plochy /vyčlenený z pozemku parcely registra C KN
parc. č. 9700/260, druh pozemku ostatné plocha, ktorý je
vedený na LV č. 558 p. Jozefa Kvaka, trvale bytom Oravská
Lesná č. d. 810, 02957 Oravská Lesná na základe geometrického
plánu č. 33857245-37/2015 zo dňa 7. 7. 2015/, parcely registra
C KN parc. č. 9700/257 o výmere 44 m2 – druh pozemku trvalé
trávne porasty, parcely registra C KN parcely registra C KN parc.
č. 9700/258 o výmere 121 m2 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, parcely registra C KN parc .č. 9700/261
o výmere 22 m2 – druh pozemku ostatné plochy a parcely
registra C KN parc. č. 9700/256 o výmere 686 m2 – druh
pozemku trvalé trávne porasty vedených Okresným úradom
Námestovo, katastrálnym odborom na LV č. 558 a to od
vlastníka Jozefa Kvaka rod. Kvaka, trvale bytom Lehotská č. 810,

029 57 Oravská Lesná, štátneho občana SR ako
predávajúceho, kupujúcim, a to Obcou Oravská Lesná, Oravská
Lesná č. 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO 00314722 za kúpnu
cenu 13,00 €/m2.
Kúpna cena bude vyplatená v troch splátkach po tretinách a to:
1. splátka splatná k 31. 12. 2015, 2. splátka splatná k 31.12.
2016 a3. splátka splatná k 31. 121. 2017.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude hradiť Obec
Oravská Lesná.

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

U z n e s e n i e číslo 59/2015
zo dňa 7. 8. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A/

-

B/
1.
2.
3.

schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/5015 „Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií
obecného zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská Lesná
s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi :
v § 6 vypustiť ods. 1 a ods. 2 prečíslovať ako ods. 1;
v § 8 ods. 2 doplniť bod c/ s nasledovným znením : „mesačne
pozadu a to na základe písomnej žiadosti poslancov,
neposlancov, predsedov a členov jednotlivých komisií.“;
v § 9 ods. 3 – v časti vety „ § 6 ods. 2“ túto nahradiť novým,
nasledovným, znením : „§ 6 ods. 1“.
ruší
uznesenie OZ č. 44/2015 bod C/7 zo dňa 15. 5. 2015 dňom
nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015
uznesenie OZ č. 7/2015 zo dňa 2. 1. 2015 dňom nadobudnutia
účinnosti VZN č. 2/2015
uznesenie OZ č. 33/2011 ods. 2 zo dňa 9. 9. 2011 dňom
nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015

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

U z n e s e n i e číslo 60/2015
zo dňa 7. 8. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prerokovanie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území obce Oravská Lesná na ďalšom
zasadaní obecného zastupiteľstva

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 61/2015
zo dňa 7. 8. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
1. predĺženie platnosti „Programu Hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Oravská Lesná“ vypracovaného v 2/2009 do konca
roka 2015;
2. zavedenie webovej aplikácie „Geodeticca Webgis“, rozšírenú
o časť cintorína a ortofotomapu obce;
3. použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
financovanie zhotovenia ortofotomapy celého katastrálneho
územia obce Oravská Lesná;
4. investičnú akciu : vytvorenie nového vrtu v m. č. Jasenovská
a zároveň vypracovanie všetkých potrebných dokladov ku
kolaudácii vodných zdrojov a použitie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce.
B/

neschvaľuje
preplatenie geometrického plánu na zameranie prístupovej
cesty parc. č. 7664/2,7665/2 č. plánu 33857245-20/2015
vyhotovený dňa 24. 5. 2015 Ing. Jozefom Pažickým a predložený
p. Petrom Brňákom, bytom Oravská Lesná 400 v sume 180,-- € .

C/ ž i a d a
starostu obce
1. na základe hromadných sťažností občanov obce Oravská Lesná
vyzvať správcu účelovej komunikácie Lesy SR š. p. na
odstránenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu všetkých
motorových vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľkou
okrem vozidiel s povolením Lesov SR š. p.“ podľa zákona č.
135/1961 Zb. Cestný zákon v znení neskorších predpisov
a opätovné osadenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu

nákladných vozidiel a autobusov okrem vozidiel s povolením
Lesov SR š. p.;
2. predložiť žiadosť o komplexnú rekonštrukciu účelovej
komunikácie II/520.

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

