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 2. októbra 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
2. októbra 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, Jozefína Ladňáková, Mgr. Emília Chvojková
Neprítomní: Vengrin Ladislav, poslanec OZ - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Jozefína Dulovcová, účtovníčka OcÚ
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Verejnosť: Ing. Martin Murín, prezident TJ Or. Lesná, Ing. Dulovec Jaroslav a Laššák Milan
za TJ Or. Lesná, Albín Viater st., Matej Mazúr, Jozefína Smolejová, občania obce

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: pp. Podstavek Martin, Brňák Jaroslav
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

Návrhová komisia: Bc. Holubčík Blažej, predseda, pp. Podstavek Martin, Anna Opartyová,
členovia
Mandátová komisia: Jaroslav Brňák, predseda, pp. Brisuda Rudolf, Jozefína Ladňáková,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Jaroslav Brňák konštatoval, že zasadanie je
uznášaniaschopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol zmenu a doplnenie programu nasledovne :
ako bod číslo 6. Plnenie rozpočtu a úpravy rozpočtu obce za I. polrok 2015
12. Prerokovanie správy komisie pre ochranu verejného poriadku
13. Prerokovanie zmeny VZN č. 6/2008

14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
15. Prerokovanie žiadosti TJ Or. Lesná o poskytnutie dotácie
16. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2015

17. Návrh odmeny pre starostu obce
O 16.10 hod. sa zúčastňuje zasadania poslankyňa OZ Mgr. Chvojková Emília.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami programu.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Schválený program rokovania:
5. Prerokovanie a schválenie VZN o „Zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na
na území obce Oravská Lesná“
6. Plnenie rozpočtu a úpravy rozpočtu obce za I. polrok 2015
7. Prerokovanie menovania do funkcie veliteľa a zástupcu veliteľa DHZ obce Oravská Lesná
8. Prerokovanie „Správy nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok
2014
9. Prerokovanie „Správy nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2014“
10. Prerokovanie „Výročnej správy obce Oravská Lesná za rok 2014“
11. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce Oravská Lesná
12. Prerokovanie správy komisie pre ochranu verejného poriadku
13. Prerokovanie zmeny VZN č. 6/2008
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
15. Prerokovanie žiadosti TJ Or. Lesná o poskytnutie dotácie
16. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2015
17. Návrh odmeny starostovi obce
18. Interpelácie poslancov OZ
19. Rôzne
20. Záver rokovania
K bodu 5. Prerokovanie a schválenie VZN o „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Oravská Lesná“
Starosta obce informoval, že návrh prerokovávaného VZN bol zverejnený na stránke
obce a vyvesený na úradnej tabuli v zákonom požadovanej lehote. Komisia, ktorá bola
zriadená uznesením OZ, petíciu preskúmala a konštatovala, že táto bola obsiahnutá na 52
hárkoch s celkovým počtom 998 podpísaných občanov. Neplatných podpisov bolo 51.
Celkovo platných je 947 podpisov oprávnených voličov na základe čoho je táto petícia
zákonným podkladom pre prijatie predmetného VZN. O nejednoznačnosti výkladu zákonnej
normy informoval na ostatnom zasadnutí OZ. Pripomenul, že záväzný výklad môže podať len
súd. Oprávnenie podať na súd návrh o určenie neplatnosti prerokúvaného VZN je právo a nie
povinnosť prevádzkovateľov hazardných hier. Ďalšie kroky sú na nich.

P. Rošták, poslanec OZ povedal, že petičný zákon bol splnený. Dochádza k narušovaniu
verejného poriadku. Občania vedeli čo podpisujú.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2015 o „Zákaze
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Oravská Lesná“ .
Hlasovanie: za:

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

K bodu 6. Plnenie rozpočtu a úpravy rozpočtu obce za I. polrok 2015
P. Ladňáková, predsedkyňa finančnej komisie informovala, že tento rozpočet bol
prerokovaný na komisii a táto odporučila plnenie rozpočtu zobrať na vedomie.
O úpravách rozpočtu za I. polrok 2015 informoval starosta obce podľa jednotlivých kapitol
v časti príjmovej a výdavkovej.
Plnenie rozpočtu a návrh na úpravu je vypracovaný písomne a tento tvorí súčasť zápisnice.
Bc. Holubčík, poslanec OZ – požiadal, aby tieto správy boli zasielané aj poštou, nakoľko nie
každý má možnosť pri zasielaní e-mailom túto si vytlačiť.
Mgr. Miroslav Kvak, informoval o plnení rozpočtu na ZŠ s MŠ. Konštatoval, že plnenie je
v súlade s rozpočtom.
Správa je písomná s je priložená k zápisnici.
Mgr. Chvojková, poslankyňa OZ – sa informovala ohľadom výkopu okolo budovy MŠ.
Starosta obce – bol prizvaný statik, aby sa vyjadril k celkovej stabilite tejto budovy, nakoľko
jeden roh budovy upadá výrazne a ostatné časti sú ohrozené. Boli vykopané sondy resp.
prieskumné jamy, ktoré odhalili príčinu tohto stavu. Je nevyhnutne potrebné základy
odizolovať a spevniť. Na základe takýchto stavených úprav budovy, táto, podľa vyjadrenia
statika, bude stavebne a staticky spôsobilá aj pre dokončenie nadstavby MŠ, ktorá
momentálne nie je dokončená. Obec má vypracovaný projekt rekonštrukcie celej budovy
MŠ, ale zatiaľ nevyšla žiadna vhodná výzva, kde by bolo možné tento projekt predložiť
a získať na jej dokončenie NFP EÚ.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2015
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater

K bodu 7. Prerokovanie manovania do funkcie veliteľa a zástupcu veliteľa DHZ obce
Oravská Lesná
P. Brisuda Rudolf, poslanec a predseda DHZ informoval, že je potrebné uznesením
schváliť veliteľa a zástupcu veliteľa DHZ obce Oravská Lesná.
Do funkcie veliteľa DHZ navrhol p. Poleča Slavomíra a za zástupcu veliteľa p. Štefana Murína.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ p. Poleča Slavomíra a do funkcie
zástupcu veliteľa DHZ p. Štefana Murína.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater

K bodu 8. Prerokovanie „Správy nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky
za rok 2014“
Správa bola vypracovaná audítorkou Ing. Blažekovou Vierou a táto je priložená
k zápisnici.
Starosta obce informoval, na základe vyjadrenia audítorky, že prebytok, ktorý bol uvedený
v záverečnom účte vo výške 40 776,- €, nebol uvedený v správnej výške. Celková výška
prebytku mala byť uvedená vo výške 20 341,78,- € pred úpravami. Chyba nastala
zaúčtovaním vlastných príjmov ZŠ s MŠ dvojmo, na účte obce aj na účte ZŠ s MŠ, pričom
mala byť účtovaná len na účte ZŠ s MŠ. Ďalšie výhrady k správnosti vedenia účtovníctva
v minulom období boli prednesené len v ústnej forme.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „správu nezávislého audítora z overenia riadnej
účtovnej závierky za rok 2014“.
Hlasovanie: za:
proti:

pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Bc. Holubčík, Mgr. Chvojková, Ladňáková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
p. Brňák Jozef

K bodu 9. Prerokovanie „Správy nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2014“
Správa je vypracovaná písomne audítorkou Ing. Blažekovou Vierou a tvorí súčasť
zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „správu nezávislého audítora o výsledku overenia
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014“.
Hlasovanie: za:
proti:

pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Bc. Holubčík, Mgr. Chvojková, Ladňáková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
p. Brňák Jozef

K bodu 10. Prerokovanie „Výročnej správy obce Oravská Lesná za rok 2014
Správa je písomná a táto bola zaslaná poslancom. Taktiež je priložená k zápisnici.
Starosta obce informoval, že informácie o výške vyčerpaných mzdových prostriedkoch, ktoré
boli prekročené z plánovaných cca 142 tis. € na cca 186 tis. €, neboli správne odôvodnené.
V správe je konštatované, že prečerpanie nastalo z dôvodu vyplatenia mzdových
prostriedkov pracovníčke, s ktorou bol neoprávnene rozviazaný pracovný pomer. Táto
informácia nevychádzala zo skutočného stavu veci. Prečerpanie vo výške takmer 46 000,- €
nastalo z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom OcÚ bývalou starostkou obce.
Informoval o jednotlivých výškach odmien pričom uviedol, že išlo o rôzne sumy u rôznych
zamestnancov a v jednom prípade výška odmeny popri plate dosiahla sumu celkovo 19 450,€ za celý rok. Časť celkovej sumy odmien za rok 2014, konkrétne 3 900,- €, ktoré schválila
bývalá starostka obce pri svojom odchode z funkcie, ostalo po jeho nástupe do funkcie
nevyplatených a tieto musel vyplatiť postupne v priebehu roka.
Ďalej informoval, že celkové náklady na súdny spor s bývalou pracovníčku boli vo výške viac
ako 41 tis.,- €. Táto suma predstavuje súčet náhrady mzdy, odvodov za zamestnanca, trov
právneho zastúpenia, trov exekučného konania a úrokov z omeškania a súdnych poplatkov.
Návrhy na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Výročnú správu obce Oravská Lesná za rok 2014“.
Hlasovanie: za:
proti:

pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Mgr. Chvojková, Ladňáková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Bc. Holubčík

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o celkových nákladoch na
súdny spor s bývalou zamestnankyňou, ktoré boli vo výške viac ako 41 tis. €.
Hlasovanie: za:
proti:

pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík, Ladňáková,
Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Mgr. Chvojková

K bodu 11. Prerokovanie a schválenie investičných akcií obce Oravská Lesná
Starosta obce informoval, že sú plánované nasledovné investičné akcie:
- cintorín – čiastočná oprava, rekonštrukcia; Finančné prostriedky len na nákup materiálu cca
3051 €. Prácu vykonávajú pracovníci obecného úradu.
- oprava mostíka cez - celkový náklad cca 6 tis., --€
- výmena okien v KD – 1 600,-- €
- vchodové dvere do 16 b.j. – 1 900,--€
- nástenky do autobusových zastávok – ako reklamačné tabule – 1 103,-- €
- sondy okolo budovy MŠ - svojpomocne
- oprava komína na kultúrnom dome – svojpomocne
- zrkadlá pri výjazdoch, ktoré sú neprehľadné /1 zrkadlo 100,-- €/ + dopravné značenia pri výjazdoch na št. cestu; Celkový náklad cca 5 000,-- €
- oprava terasy na OcÚ - 5 830,-- € okrem ceny zábradlia
- oprava cesty na Bučinu - celkový náklad 69 500,-- s DPH bez odrážok na ceste; Nástup firmy
na opravu 19.10.2015.

- oprava cesty smerom k Tesle, na Brišovke, na Kubínskej – spojnica so št. cestou,
- zhotovenie geometrických plánov obecných komunikácií za účelom podania návrhu v ROEP
na získanie vlastníckeho práva v prospech obce – celkový náklad cca 5 800,-- €
- ďalej sa prevádza monitorovanie rozhlasu, je potrebné doplniť o cca 57 reproduktorov
v cene cca 52 €/ks a taktiež doplniť rozhlasovú ústredňu
-k výstavbe chodníka v chýbajúcich častiach popri hlavnej ceste je potrebné polohopisné
a výškopisné zameranie v cene 55 €/100m; Je potrebné premiestniť lampy /1 nová lampa
700 € s premiestnením 1000,-- €/ a spracovať projekt stavby.
- obec chce podať žiadosť o získanie NFP EÚ pre projekt nakladania s biologicky
rozložiteľnými odpadmi a pre druhý projekt na nákup nádob k separovaniu odpadu
v systéme zriaďovania hniezd, ktorý by bol financovaný z recyklačného fondu; Je potrebné
schváliť zapojenie sa do týchto projektov a spoluúčasť na financovaní.
P. Opartyová, poslankyňa OZ – požiadala o nový asfalt na spodnú Brišovku.
Návrhy na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o plánovaných
investičných akciách v obci.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. podanie žiadosti o získanie NFP EÚ pre projekt nakladania s biologicky rozložiteľnými
odpadmi v obci a spoluúčasť obce v predpokladanej výške 9 870,00,- €;
2. podanie žiadosti pre projekt na nákup nádob k separovaniu odpadu v systéme zriaďovania
hniezd, ktorý by bol financovaný z recyklačného fondu a spoluúčasť obce na jeho
financovaní.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
K bodu 12. Prerokovanie správy komisie pre ochranu verejného poriadku
Predseda komisie pre ochranu verejného poriadku p. Brisuda prečítal správu zo
zasadnutia komisie, konanej dňa 17. 8. 2015 s návrhom opatrení. Na komisii riešili sťažnosť
na tvoriace sa smetisko v m. č. Jasenovská resp. pravá časť patriaca do katastra Nová
Bystrica.
Správa je priložená k zápisnici.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre ochranu verejného poriadku zo
zasadania dňa 17. 8. 2015.
Hlasovanie: za:

p. Brisuda, Brňák Jaroslav,
Mgr. Chvojková, Ladňáková,
Opartyová, Rošťák, Ing. Viater, Podstavek
neprítomní: p. Brňák Jozef, Bc. Holubčík

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce vykonať opatrenia navrhnuté komisiou pre
ochranu verejného poriadku.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Komisia na ďalšom zasadaní, konanom dňa 18. 9. 2015 riešila sťažnosť Ing. Michala
Kojdu s manželkou o sprístupnenie cesty na ich pozemok. Predseda komisie pre ochranu
verejného poriadku prečítal záznam z toho zasadania
Správa je taktiež priložená k zápisnici.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre ochranu verejného poriadku zo
zasadania dňa 18. 9. 2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
K bodu 13. Prerokovanie zmeny VZN č. 6/2008
Predseda komisie sociálnej p. Brňák Jozef informoval prítomných, že na zasadnutí
uvedenej komisie členovia odporučili prerokovať na obecnom zastupiteľstve nasledovné
zmeny vo VZN č. 6/2008 zo dňa 12. 12. 2008:
- v článku 1 bod 1 – Obec prispeje dôchodcovi, invalidnému dôchodcovi v pracovné dni na zakúpenie teplého jedla sumou 1.00 € na základe jeho písomnej žiadosti
bod 2 – Príspevok môže dostať dôchodca, invalidný dôchodca, manželský pár dôchodcov alebo invalidných dôchodcov po posúdení v sociálnej komisii.
Príspevok môže dostať aj dôchodca, o ktorého sa stará opatrovateľka.
Ďalej predseda komisie informoval, že táto schválila príspevok na stravu pre Antona
Holubčíka, Or. Lesná 33, Justínu Holubčíkovú, Or. Lesná 33, Rozáliu Holubčíkovú, Or. Lesná
32 a Františka Jendrašíka, Or. Lesná 302.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť návrh na zmenu VZN č. 6/2008 v článku
1 v bode 1 a 2 podľa návrhu sociálnej komisie.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
K bodu 14. Prerokovanie správy o výchovno-vyučovacej činnosti za školský rok 2014/2015
Správu predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Kvak. Táto tvorí súčasť zápisnice
/CD/.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vyučovacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská
Lesná za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,

Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
K bodu 15. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre TJ Oravská Lesná
Ing. Martin Murín, prezident TJ informoval prítomných o TJ Oravská Lesná od jeho
vzniku až po súčasnosť. Občianske združenie TJ Oravská Lesná má registrované stanovy od r.
1990. V roku 1998 zmenilo názov z TJ Tesla na TJ Oravská Lesná (ďalej len ako „TJ“).
Z celkového počtu členov je 99 % občanov z Oravskej Lesnej.
Keďže sa predmet rokovania týkal dotácie na vybavenie zimného štadióna, predniesol krátku
genézu výstavby zimného štadióna. Pripomenul, že výstavba bola vždy riešená svojpomocne
a náklady na výstavbu boli riešené formou sponzorských darov. Tento štadión má však slabé
zachladzovanie a preto chcú investovať do chladiaceho zariadenia a začali vybavovať úver vo
výške 50 000,-- € s tým, že k zabezpečeniu úveru sa vyžaduje aj záložné právo v prospech
banky na zimný štadión. Takéto riešenie je však riskantné, pretože štadión má celkovú
hodnotu odhadovanú na viac ako 1 000 000,- €. Preto navrhli alternatívu a na základe
rokovaní so starostom obce žiadajú o finančný príspevok vo výške 30 000,-- € na uhradenie
časti celkovej ceny chladenia. Finančný príspevok by požadovali do 15. 10. 2015. V prípade
poskytnutia dotácie na začiatku roka 2016 v sume 20 000,-- €, by úver nemuseli zobrať úver,
nakoľko teraz majú možnosť získať zariadenie na chladenie v celkovej sume 50 000,-- €.
Pokiaľ by budúci rok dostali v januári jednorazovú dotáciu 20 000,- €, v priebehu roka by si už
všetky akcie financovali z vlastných zdrojov a na ďalšie aktivity by z obce peniaze nežiadali.
Mgr. Chvojková, poslankyňa OZ – sa informovala, aký je záujem o prenájom štadióna.
Ing. Murín, prezident TJ – záujem bo pomerne veľký. Máme v širokom okolí jediní funkčný
zimný štadión, chýba však kvalitné zamrazovanie. Minulý rok, keďže bola slabšia zima,
záujem o prenájom klesol. Je potrebné získať si opäť klientelu.
Starosta obce – rokovali sme spolu so zástupcami TJ v mesiaci jún a júl, pričom títo
požadovali dotáciu vo výške 30 tis. €. Zatiaľ sa nemôže poskytnúť viac. Rozpočet na rok 2016
bude schvaľovaný v decembri 2015 a požiadavka na jednorazový príspevok 20 tis.,- € na
začiatku roka za uvedených podmienok je z našej strany akceptovateľná.
Navrhol zároveň zabezpečiť prípadný špekulatívny predaj zimného štadióna tým, že sa
predvedie na obec časť spoluvlastníckeho podielu k štadiónu a to v prospech obce 30 % a TJ
70 %.
Návrhy na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť TJ Or. Lesná o finančný príspevok vo výške 30 000,-€ účelovo viazané na nákup chladiaceho zariadenia v objekte zimného štadióna.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť návrh kúpnej zmluvy, ktorou by sa
usporiadali vlastnícke vzťahy medzi obcou Oravská Lesná a občianskym združením TJ Oravská
Lesná a to tak, že výsledný pomer spoluvlastníckych podielov na objekte zimného štadióna
bude v pomere 30 % v prospech obce Oravská Lesná a 70 % v prospech TJ Oravská Lesná.
Termín: do nasledujúceho zasadania OZ.

Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
K bodu 16. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2015
Odmenu navrhol poslanec Bc. Holubčík vo výške 20 %.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi za III. štvrťok 2015 vo výške
20 %.
Hlasovanie: za:

pp. Brňák Jozef, Brňák Jaroslav, Mgr. Chvojková, Rošťák, Ing. Viater,
Bc. Holubčík
proti:
pp. Ladňáková, Opartyová
zdržal sa: pp. Brisuda, Podstavek

K bodu 17. Návrh odmeny starostovi obce
p. Rošťák zástupca starostu navrhol zvýšenie mesačného platu. Odôvodnil svoj návrh
tým, že predchádzajúcej starostke na začiatku volebného obdobia poslanci OZ schválili
navýšenie mesačného platu o 12 %. Z dôvodu, že starosta mal doposiaľ základný zákonom
stanovený plat, navrhol navýšenie 15 % s účinnosťou od 1. októbra 2015.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 a zák. č. 154/2011
o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat starostovi obce podľa § 3 a § 4 uvedeného zákona t. j. 2,17
násobku priemerného mesačného platu zamestnanca národného hospodárstva, ktorý
v zmysle § 4 ods. 2 sa zvyšuje o 15 % s účinnosťou od 1. 10. 2015.
Hlasovanie: za:

pp. Brňák Jozef, Brňák Jaroslav, Mgr. Chvojková, Rošťák, Ing. Viater,
Bc. Holubčík, Brisuda, Podstavek
zdržal sa: pp. Ladňáková, Opartyová

K bodu 18. Interpelácie
K bodu 18. neboli podané žiadne interpelácie
K bodu 19. Rôzne
Starosta obce predložil organizačnú štruktúru obce Oravská Lesná.
Bc. Holubčík, poslanec OZ navrhol doplniť náplne práce jednotlivých pracovníkov.
Starosta obce – tieto sú založené pri pracovných zmluvách.
Žiadosť p. Vavrečkovej Ľubomíry, Or. Lesná 490 o riešenie náhrady škody za poškodenie
prístupovej komunikácie /strhanie asfaltu/.
Návrhy na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. organizačnú štruktúru obce Oravská Lesná

Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater
2. informáciu starostu obce o požiadavke p. Ľubomíry Vavrečkovej, bytom Or. Lesná 490
o riešenie náhrady škody za poškodenie prístupovej komunikácie.
Hlasovanie: za: pp. Brisuda, Brňák Jaroslav, Brňák Jozef, Bc. Holubčík , Mgr. Chvojková,
Ladňáková, Opartyová, Podstavek, Rošťák, Ing. Viater

K bodu 20. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 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:
Jaroslav B r ň á k, poslanec OZ

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

Martin P o d s t a v e k , poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 62/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania s doplnenými bodmi programu
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 63/2015
zo dňa 2. 10. 2005_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o „Zákaze
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce
Oravská Lesná

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 64/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015
B/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2015
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 65/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
do funkcie veliteľa DHZ p. Poleča Slavomíra a do funkcie
zástupcu veliteľa DHZ p. Štefana Murína
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 66/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej
závierky za rok 2014
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 67/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu
o nezávislého
audítora
o výsledku
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014

overenia

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 68/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. Výročnú správu obce Oravská Lesná za rok 2014
2. informáciu starostu obce o celkových nákladoch na súdny spor
s bývalou zamestnankyňou, ktoré boli vo výške viac ako 41 tis. €
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 69/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu starostu obce o plánovaných investičných akciách
v obci.
B/ s c h v a ľ u j e
1. podanie žiadosti o získanie NFP EÚ pre projekt nakladania
s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci a spoluúčasť obce v
predpokladanej výške 9 870,00,- €;
2. podanie žiadosti pre projekt na nákup nádob k separovaniu
odpadu v systéme zriaďovania hniezd, ktorý by bol financovaný
z recyklačného fondu a spoluúčasť obce na jeho financovaní.
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 70/2015
zo dňa 2. 10. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. správu zo zasadania komisie pre ochranu verejného poriadku zo
dňa 17. 8. 20015
2. správu zo zasadania komisie pre ochranu verejného poriadku zo
dňa 18. 9. 2015
B/

žiada
starostu obce vykonať opatrenia navrhnuté komisiou pre
ochranu verejného poriadku zo dňa 17. 8. 2015
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 71/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo

1

žiada
starostu obce pripraviť návrh na zmenu VZN č. 6/2008 v článku
v bode 1. a 2. podľa návrhu sociálnej komisie
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 72/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

správu o výchovno- vyučovacej činnosti ZŠ s MŠ Oravská Lesná
za školský rok 2014/2015
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 73/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
žiadosť TJ Oravská Lesná o finančný príspevok vo výške 30 000
€ účelovo viazané na nákup chladiaceho zariadenia v objekte
zimného štadióna
B/ žiada
starostu obce pripraviť návrh kúpnej zmluvy, ktorou by sa
usporiadali vlastnícke vzťahy medzi obcou Oravská Lesná
a občianskym združením TJ Oravská Lesná a to tak, že výsledný
pomer spoluvlastníckych podielov na objekte zimného štadióna
bude v pomere 30 % v prospech obce Oravská Lesná a 70 %
v prospech TJ Oravská Lesná
Termín: do nasledujúceho zasadania OZ
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 74/2015
zo dňa 2. 10. 2015______
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2015 vo výške 20
%.
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 75/2015
zo dňa 2. 10. 2015_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 a zák. č. 154/2011
o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí
a primátorov miest plat starostovi obce podľa § 3 a § 4
uvedeného zákona t. j. 2,17 násobku priemerného mesačného

plátu zamestnanca národného hospodárstva, ktorý sa v zmysle
§ 4 ods. 2 zvyšuje o 15 % s účinnosťou od 1. 10. 2015.
JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 76/2015
zo dňa 2. 10. 2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. organizačnú štruktúru obce Oravská Lesná
2. informáciu starostu obce o požiadavke p. Ľubomíry Vavrečkovej
bytom Oravská Lesná 490 o riešenie náhrady škody za poškodenie prístupovej komunikácie

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

