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 4. novembra 2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
4. novembra 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,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
Neprítomní: p. Martin Podstavek, Ladislav Briš poslanci OZ - ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Ing. Maroš Badáň, klaster ORAVA
MUDr. Juliana Gregová, za komisiu cestovného ruchu Dolný Kubín
Ing. Michal Sklienka , klaster Orava
Martin Kovalčík, Oranet, s.r.o.
Ing. Dominik Juščák, Oranet, s.r.o.
Michal Holubčík, OravaSK, s.r.o.
Jozef Puk, OravaSK, s.r.o.

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: Jozef Rošťák
Jozef Brňák
K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Augustín Viater, predseda, pp. Jozef Brňák, Bc. Blažej Holubčík,
členovia
Mandátová komisia: Mgr. Emília Chvojková, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Anna Opartyová,
členovia
Predsedníčka mandátovej komisie p. Mgr. Emília Chvojková konštatovala, že OZ je
uznášania schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.

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

za bod 4 doplniť bod 5 – Prezentácia možností ďalšieho rozvoja obce
bod 5 Kontrola uznesení presunúť ako bod 6
nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia
za bod 11 doplniť bod 12 – Pozemky pod budovou ZŠ – prerokovanie ďalšieho riešenia
za bod 12 doplniť bod 13 – Prerokovanie veľkosti úväzku hlavného kontrolóra obce
Oravská Lesná
nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

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,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Prezentácia možností ďalšieho rozvoja obce
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k „Rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2017 a výhľadovo na
roky 2018 a 2019“
8. Prerokovanie a schválenie „Rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2017 a výhľadovo na roky
2018 a 2019“
9. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Oravskej Lesnej za školský rok 2015 – 2016
10. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná
11. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku
v základnej, materskej škole a školských zariadeniach
12. Pozemky pod budovou ZŠ – prerokovanie ďalšieho riešenia
13. Prerokovanie veľkosti úväzku hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná
14. Interpelácie poslancov OZ
15. Rôzne
16. Záver rokovania

K bodu číslo 5. Prezentácia možností ďalšieho rozvoja obce
Starosta v tomto bode programu uviedol, že o účasť na tomto zasadnutí požiadali zástupcovia
oblastnej organizácie cestovného ruchu Klaster ORAVA /ďalej Klaster ORAVA/

Spoločnosti Oranet, s.r.o. a spoločnosti OravaSK, s.r.o. Na základe ich žiadosti vyzval
postupne jednotlivých zástupcov aby prezentovali svoje návrhy.
Klaster ORAVA predviedla prezentáciu možnosti rozvoja turizmu. Je to organizácia, ktorá
združuje samosprávy a podnikateľské subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného
ruchu, s cieľom podporovať cestovný ruch a spoločne propagovať región Oravy doma
a v zahraničí. Jedným z produktov tejto organizácie je regionálna karta zliav Orava Card,
ktorá ponúka komplexný balík služieb a výhodné zľavy v lyžiarskych strediskách, aquaparku,
ubytovacích zariadeniach, kultúrno-historických pamiatkach a pod. Ubytovacie zariadenie
v obci, ktorá je členom Klaster ORAVA má možnosť túto kartu zľav ponúkať svojim
ubytovaným hosťom ako odmenu za to, že turista zaplatí obci daň za ubytovanie, ktorú obci
následne prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia odvádza. Všetky finančné prostriedky
získane z dane za ubytovanie by potom boli odvodené z obce do Klaster ORAVA stým, že
štát by poskytol dotáciu vo výške do 90 % z celkovej odvedenej sumy dane za ubytovanie.
Týmto by sa získali finančné prostriedky na podporu ,konkrétnych projektov, ktoré by boli
účelovo viazané na rozvoj turizmu v obci. Tento proces má veľký význam v tom, že sa
peniaze z dane za ubytovanie „vrátia“ späť do rozvoja turizmu v obci zhodnotené dotáciou zo
štátu.
-

p. Mgr. Emília Chvojková sa spýtala, čo zaručuje našej obci, ak sa stane členom Klaster
Orava, že bude podporovaná adekvátnym pomerom ako ostatní členovia tejto organizácie.

-

zástupcovia spoločnosti Klaster Orava odpovedali nasledovne: minimálna výška
finančných prostriedkov „rezervovaná“ pre obec je suma, ktorú do Klaster ORAVY vložia
zhodnotená o 20 %. O použití týchto peňazí rozhoduje výhradne obec sama.

V ďalšej časti sa predstavili zástupcovia spoločnosti OravaSK .Títo prezentovali svoj záujem
o vytvorenie nových rozvodov optického kábla vzdušným vedením po existujúcich
podperných stĺpoch elektrického vedenia. Predstavili niekoľko výhod optického internetu ako
je napr. jeho stabilita, vysoká rýchlosť, nízka poruchovosť, nie je to náchylné na počasie,
dátový prenos je možný za každého počasia a pod. V prípade udelenia súhlasu s vytvorením
vzdušného vedenia optického kábla ponúkli obci Oravská Lesná niekoľko benefitov ako napr.
HOTSPOT wifi v centre obce, internet v budove ZŠ a OcÚ zdarma a voľné vlákna optického
vedenia na rôzne využitie v obci. Tam, kde to v budúcnosti bude možné, súhlasia s uložením
káblu do zeme. .optický internet formou optického káblu. Nebránia sa budovať aj zemou.
Spadá do toho televízia, telefón. Nie je to náchylné na počasie, dátový prenos je za každého
počasia.
-

p. p. Mgr. Chvojková položila otázku, ako dlho s touto technológiou na trhu podnikajú;
zástupcovia spoločnosti odpovedali: túto službu ponúkajú od roku 2015, pri budovaní
dbajú aj na estetiku – umiestňujú viacúčelové konzoly na elektrický stĺp, vo výške 0,5 –
0,8 m od eklektického vedenia

Zástupcovia spoločnosti Oranet v nadväznosti na vyjadrenia predrečníkov argumentovali tým,
že v zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie /ďalej len vyhláška č. 532/2002/ je možné
umiestnené nového optického vedenia v zastavanej časti obce len pod povrch zeme. Na
poslancov OZ apelovali, aby nepovolili budovanie optickej siete po existujúcich stĺpoch
elektrického vedenia. Na podporu svojich tvrdení prezentovali ďalšiu modernizáciu nimi

prevádzkovanej bezdrôtovej internetovej sieste s využitím LTE technológie 4G siete, ktorá
podľa ich slov predstavuje rovnocennú alternatívu pre optickú sieť. V závere svojho
vystúpenia informovali, že v prípade udelenia súhlasu na budovanie optickej siete vzdušným
vedení, budú túto žiadať povoliť aj ich spoločnosť.
Po vystúpení všetkých zúčastnených hostí bol tento bod programu ukončený.

K bodu číslo 6. Kontrola plnenia uznesení
-

p. Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrole plnenia
uznesení.
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.

-

Pri niektorých uzneseniach sa zmenil termín plnenia. Na jednotlivé otázky poslancov p.
starosta odpovedal nasledovne:
uznesenie č. 61/2015 - zákaz vjazdu na Zázrivú je v riešení, kde sa plánuje schváliť
dočasné dopravné značenie, ktoré by v dobe ťažby umožňovalo lesom SR uzatvoriť túto
cestu na nevyhnutný čas cca 3- 4 dní a zaviedlo povinnosť o tejto skutočnosti informovať
občanov s dostatočným predstihom.

-

uznesenie 94/2015 - zverejňovanie dlžníkov obce na stránke obce sa musí prekonzultovať
s právnikom, kde termín je predĺžený do 31. 12. 2016.
V bode D/ uznesenia 94/2015 - pripraviť návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok –
s termínom do 31. 12. 2016

-

uznesenie 15/2016 – výstavba novej telocvične. Termín spracovania projektu do 31. 3.
2017.

-

uznesenie 18/2015 – likvidácia nelegálnej skládky Beskýd. Na odstránenie sa nám ako
jednej z mála obci podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu max. možnej výške
70 000 €. Likvidácia sa uskutoční do 30. 11. 2016.

-

uznesenie č. 33/2016 – preklenovací a investičný úver – termín zmenený – po ukončení
verejného obstarávania

-

zakúpenie infražiariča na opravu výtlkov miestnych komunikácií - komunikuje sa s nimi,
termín do 31. 12. 2016

-

uznesenie č. 54/2016 - p. prednosta podal stanovisko k výpočtu nákladov na zriadenie 2
svetiel verejného osvetlenia. Jedná sa o 2 svetlá, ktoré boli vypnuté. Na jar sa dajú na tie
isté miesta.

-

uznesenie 56/2016 – preplatenie dovolenky hlavnému kontrolórovi bolo zrušené
Návrh na uznesenie : OZ ruší uznesenie č. 56/2016

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení OZ
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

K bodu číslo 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Rozpočtu obce Oravská Lesná na
rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019“
-

p. Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2017.
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu rozpočtu obce Oravská
Lesná na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019“

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

K bodu číslo 8. Prerokovanie a schválenie „Rozpočtu obce Oravská Lesná na rok
2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019“
p. starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019 po
jednotlivých kategóriách. Návrh je spracovaný písomne a tvorí súčasť zápisnice.
V tomto bode programu bolo konštatované, že sú veľké náklady na odvoz PDO. V našej
obci je separovanie odpadu stále na nízkej úrovni. Mnohokrát sa v popolniciach nachádza
druh odpadu, ktorý tam nepatrí a dá sa osobitne vyseparovať. V nasledujúcich obdobiach
bude nevyhnutné, aby sa separovanie odpadu výrazne zvýšilo, pretože sa pripravuje zo
strany MŽP SR až 3-násobné zvýšenie cien za uloženie PDO na skládkach.
-

p. Jozef Rošťák, poslanec OZ navrhol, aby tí , čo zbierajú PDO zdokumentovali, napr.
odfotili, čo do týchto kontajnerov obyvatelia obce dávajú a nemalo by to tam byť.

-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ, povedal, že to nie je záležitosť jedného sedenia,
musia sa pripraviť podmienky, aby ľudia mali kde dávať tento odpad. Otvoriť zberný dvor
a urobiť okolo toho riadnu osvetu.

-

p. Jozef Brňák, poslanec OZ mal návrh, aby sa veľké kontajnery ku cintorínu dávali len
počas dušičkového obdobia a potom sa dali kuká nádoby.

-

p. Jaroslav Brňák mal dotaz, či je štatistika, koľko je vyvezených veľkých kontajnerov
a koľko popolníc, nakoľko odvoz veľkých kontajnerov stojí obce nemalé finančné
prostriedky a bolo by vhodné tento finančný náklad úplne vylúčiť.

-

v tejto súvislosti p. starosta informoval prítomných o nasledovnom: Získali sme dotáciu
na nákup kontajnerov z Recyklačného fondu vo výške cca 45 000,- € a tieto kontajnery
nám boli už aj dodané. Je potrebné nájsť vhodné miesta na ich rozmiestnenie. Touto
problematikou sa budú zaoberať na pracovnom stretnutí, ktoré bude zvolané v
čo najkratšom čase.

-

p. prednosta OcÚ povedal, že do 30. 11. 2016 sa rozvezú kontajnery, na ktorých budú
nálepky. Tieto nálepky budú informovať občanov, kde ktorý odpad patrí. Každá
domácnosť dostane aj leták.

-

ďalej bol predložený návrh, aby OZ starostovi obce umožnilo prijímať zmenu rozpočtu
obce presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia bežné príjmy a bežné výdavky a to do výšky 5000 € za mesiac a zvyšovať
výdavky do výšky príjmov 5000 € za mesiac. O každej tejto zmene bude OZ informované.
Táto zmena sa navrhuje z dôvodu riadneho výkonu finančnej kontroly plnenia rozpočtu
obce.

-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ navrhoval v rámci I. štvrťroka, urobiť priority
rozpočtu.

-

p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ žiadal do rozpočtu zaradiť položku na budovanie novej
hasičskej zbrojnice

-

p. starosta reagoval tak, že sa podarilo po dlhých rokoch získať priestory existujúcej
hasičskej zbrojnice do vlastníctva obce. Budovanie novej hasičskej zbrojnice je
z dlhodobého hľadiska jednou z priorít, avšak na tento účel je potrebné naakumulovať
v rozpočte obce finančné prostriedky.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: zmenu rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14, ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje:
návrh rozpočtu obe na rok 2017 a výhľadovo na roky 2019 a 2019 do výšky ekonomických
kategórií
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje oprávnenie starostovi obce prijímať zmenu rozpočtu
obce v nasledovných prípadoch:
1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia bežné
príjmy a bežné výdavky do výšky 5000€ za mesiac.
2. Zvyšovať výdavky do výšky príjmov 5000 € za mesiac
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
K bodu číslo 9. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Oravskej Lesnej za
školský rok 2015 – 2016
Správu predniesol Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ. Správa sa nachádza na webovej
stránke ZŠ s MŠ.
Informoval prítomných, že Základná škola v Oravskej Lesnej mala za rok 2015 – 448 žiakov
a za rok 2016 mala 449 žiakov.
Materská škola v Oravskej Lesnej mala za rok 2015 – 109 detí a za rok 2016 – 108 detí. Do
materskej školy nebolo prijatých 54 detí.
Školská družina v Oravskej Lesnej má 66 detí. Je otvorená od 6.00 hod. ráno.
V tomto školskom roku majú 51 prvákov.
V testovaní škôl sa naša škola z 268 škôl umiestnila na 20 mieste. V rámci Námestovského
okresu z 27 škôl obsadila 4 miesto.
Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
v Oravskej Lesnej za školský rok 2015 – 2016
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

K bodu číslo 10. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011
o určení výšky dotácie na mzdy prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce
Oravská Lesná
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských
zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná je súčasťou zápisnice. Po schválení bude
návrh zverejnený na úradnej tabuli a dodatok nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2017.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
K bodu číslo 11. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 3 k VZN č 3/2008 o výške
príspevku v základnej, materskej škole a školských zariadeniach
Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole
a školských zariadeniach je súčasťou zápisnice.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 10,00 € za jedno dieťa
mesačne. V prípade dvoch detí súčasne je poplatok za druhé dieťa 5 €.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť Školského klubu detí sa určuje na 5 € za jedno dieťa mesačne.
Zvýšenie poplatkov súvisí s nárastom režijných nákladov týchto zariadení.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje doplnok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevkov
v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková,
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík
K bodu číslo 12 Pozemky pod budovou ZŠ – prerokovanie ďalšieho riešenia
-

-

p starosta zdôvodnil zaradenie tohto bodu rokovania tým, že je potrebné čím skôr
navrhnúť spôsob usporiadania týchto pozemkov. Dôvodom je niekoľkoročné neriešenie
tejto situácie a snaha evidovaných spoluvlastníkov o vyriešenie tohto problému. V prípade
začatia súdneho sporu je potrebné zhromaždiť čo najviac relevantných dôkazov, ktoré by
potvrdzovali vlastníctvo štátu /obce.
p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce informoval prítomných, že boli už viackrát aj s p.
Mgr. Miroslavom Kvakom, riaditeľom školy v archíve v Bytči a v Dolnom Kubíne,
v archíve Okresného súdu v Námestove a písomne kontaktovali archív Národnej banky
Slovenska, no nenašli zatiaľ žiadne úradné rozhodnutia o vysporiadaní pozemkov pod

základnou školou. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ školy na toto vyjadrenie nadviazal
a potvrdil, že je až neuveriteľné ako málo podkladov je možné k tejto problematike
v archívoch vyhľadať.
-

p. starosta v rámci ďalšej diskusie informoval, že ho na úrade navštívili evidovaní
spoluvlastníci pozemkov pod základnou školou. Títo po vzájomnej diskusií a objasnení
situácie zo strany obce ustúpili zo svojich požiadaviek na kúpnu cenu a túto žiadajú vo
výške 5,- € za m2. V prípade odkúpenia týchto podielov by sa Obec Oravská Lesná stala
majoritným spoluvlastníkom pozemku praktický ihneď, čiže bez dlhodobého súdneho
sporu. Ďalšie vysporiadanie pozemku do podielu 1/1 by bolo možné riešiť v spolupráci
s SPF, ktorý v tomto prípade predbežne súhlasí. Vysporiadanie pozemkov pod základnou
školou môže napomôcť i k získavaniu finančných prostriedkov na rekonštrukciou budovy
ZŠ. Na základe diskusie poslancov o argumentoch, ktoré zazneli, predniesli nasledovný
návrh uznesenia:
Návrh na uznesenie: OZ s c h v a ľ u j e A/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 52/144 k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11
výmera: 3380 m²
CKN p.č. 7765/10
výmera: 777 m²
CKN p.č. 7765/9
výmera: 386 m²
CKN p.č. 7765/8
výmera: 549 m²
CKN p.č. 7765/14
výmera: 86 m²
CKN p.č. 17117/2
výmera: 228 m²
vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Námestove na LV č.719, k. ú.
Oravská Lesná od predávajúcej p. Anny Brišovej rod. Petrekovej r. č. 425616/132, trvale
bytom Námestie SNP 119/9, 038 52 Sučany v prospech kupujúceho Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 IČO: 00314722 a to za kúpnu cenu 5 € /m2 s lehotou
splatnosti ½ kúpnej ceny do 30 dní odo dňa zápisu vlastníckeho práva v prospech obce a
½ kúpnej ceny do 31. 12. 2017. B/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 39/144 k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11
výmera: 3380 m²
CKN p.č. 7765/10
výmera: 777 m²
CKN p.č. 7765/9
výmera: 386 m²
CKN p.č. 7765/8
výmera: 549 m²
CKN p.č. 7765/14
výmera: 86 m²
CKN p.č. 17117/2
výmera: 228 m²
vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Námestove na LV č.719, k. ú.
Oravská Lesná od predávajúceho p. Jozefa Briša rod. Briša r. č. 380820/739, trvale bytom
Oravská Lesná 325, 029 57 Oravská Lesná v prospech kupujúceho Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 IČO: 00314722 a to za kúpnu cenu 5 € /m2 s lehotou
splatnosti ½ kúpnej ceny do 30 dní odo dňa zápisu vlastníckeho práva v prospech obce a
½ kúpnej ceny do 31. 12. 2017.
Hlasovanie: za: pp. Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Jozef Rošťák, .
Ing. Augustín Viater, Rudolf Brisuda
zdržal sa: Jaroslav Brňák, Jozef Brňák
Ing. František Brňák
proti: Bc. Blažej Holubčík

K bodu číslo 13. Prerokovanie veľkosti úväzku hlavného kontrolóra obce Oravská
Lesná
Niektorí poslanci OZ v diskusií konštatovali, že je v súčasnosti zvýšený nárok na výkon
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
K tomuto bodu programu bol daný návrh navýšiť pracovný úväzok hlavnému
kontrolórovi obce na 1/2 s účinnosťou od 1. 1. 2017.
Finančná komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že v rozpočte obce, časť mzdy je
možné vyčleniť finančné prostriedky na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra.
Návrh na uznesenia: OZ schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnému kontrolórovi
obce na 1/2 úväzku s účinnosťou od 1. 1. 2017
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková
proti:
Bc. Blažej Holubčík
Ďalej bol prerokovaný návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2016, kde sa
dohodli, že sa tento bod presunie na december
Návrh na uznesenie: o d r o č u j e prerokovanie odmeny za III. štvrťrok pre
hlavného kontrolóra na decembrové zasadnutie OZ
Hlasovanie za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna
Opartyová, Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf,
Bc. Blažej Holubčík
proti: Mgr. Emília Chvojková
K bodu číslo 14. Interpelácie
-

p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ mala pripomienku k cyklotrase. Cez asfalt cyklotrasy
prerastajú lopúchy. Mala návrh opraviť túto cestu v rámci reklamácie.

-

p. Mgr. Emília Chvojková, poslankyňa OZ mal tiež pripomienku k cyklotrase. V určitých
častiach nie je žiaden kanál a je zosunutá pôda.

-

p. starosta povedal, že osloví zhotoviteľa stavby p. Žibeka z Lomnej

-

p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ mal tieto pripomienky:

-

čo ide obec robiť s rýchlosťou áut a to hlavne v piatok a v nedeľu

-

osadiť na cestu do Bučiny značku s obmedzenou rýchlosťou 30

-

p. Ing. Augustín Viater, poslanec OZ mal tieto pripomienky:

-

na novej ceste nie sú vyznačené stredové čiary

-

p. starosta odpovedal nasledovne:

-

cesta Orava – Kysuce II/520 je v správe VÚC, tzn. že Žilinský samosprávny kraj musí
investovať fin. prostriedky do budovania bezpečnostných prvkov na tejto ceste. Ohľadom
osadenia značky na Bučinu ako aj celkového osadenia dopravných značiek v obci sa
spracováva projekt dopravného značenia, čaká sa na vyjadrenie VÚC a Okresného
dopravného inšpektorátu.

-

p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ mal pripomienku k ceste na Bučinu od Tyrapolu, na
ktorej sú veľké diery

-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ mal pripomienku k ceste, kde sú tiež veľké diery a to
na odbočke na Tanečník.

-

p. kontrolór mal dotaz, či sa bude opravovať cesta z Novoti do Oravskej Lesnej

-

p. starosta povedal, že bol podaný na úrovni VÚC cezhraničný projekt v rámci ktorého sa
časť cesty II/520 od čističky v Oravskej Lesnej po začiatok obce Zákamenné bude
rekonštruovať spolu s novým asfaltovým povrchom.

-

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ mal požiadavku schváliť prenájom jedálne a
školských priestorov, ktoré sa v ojedinelých prípadoch využívajú na kar, výročie
zamestnancov a pod.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje sadzbu nájomného za mimoriadny prenájom
priestorov školskej jedálne vo výške 50 €

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

-

p. Ing. Augustín Viater, poslanec OZ sa pýtal na zberný dvor

-

p. starosta povedal, že sa bude otvárať zberný dvor, ktorý bude pravdepodobne otvorený
v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

-

pp. Jozef Brňák a Jozef Rošťák poslanci OZ mali pripomienku k zápisniciam OZ, ktoré
sú neskoro posielané a zverejňované. Preto žiadali uznesenia OZ zaslať do 10 dní

K bodu číslo 15. Rôzne
-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ požiadal, aby na januárové zasadnutie OZ bola
predložená správa o ROEP

-

p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ sa informovala o cenu osvetlenia

-

p. starosta informoval prítomných, že projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia bol
úspešne ukončený. Refundácia fin. prostriedkov bola zo strany ministerstva realizovaná,
tzn. peniaze za osvetlenie sú už na účte. Vymenených a doplnených bolo celkovo 384
svietidiel. Jedno svetlo stálo cca 650 € /montáž, výložník, kábel/ - dá sa to hodnotiť ako 1.
fáza. V rámci druhej fázy rekonštrukcie bolo dokúpené hliníkové stĺpy s betónovým
základom., osadené zemné vedenie, kábel, chránička, bleskozvod. Na temno účel bolo
z obce preinvestovaných ešte 80 000,- €. Spolu sa tak preinvestovalo na rekonštrukciu
verejného osvetlenia cca 355 000,- € Ako druhá fáza bolo dokupovanie stĺpov, zemné
vedenie – kábel, výkopy, chráničky

-

p. Jaroslav Brňák, poslanec OZ informoval prítomných, že vlastníci pozemkov na Bučine
sa sťažujú, že spoločnosť KORA kope po ich pozemkoch.

-

p. starosta odpovedal, že na mieste stavebný úrad v Oravskej Lesnej vykonal štátny
stavebný dohľad a požiadali zástupcov Kory, aby jednak komunikovali s vlastníkmi
pozemkov, vysporiadali si s nimi vlastnícke vzťahy a zistené nedostatky zaslal na
vedomie OÚ, odbor ŽP. Stavebné povolenie v tomto prípade vydáva tiež OÚ odbor ŽP

-

ďalej p. starosta informoval prítomných, že v nájomnej bytovke obce so súpisným číslom
1094 bol problém s vodou, pričom sa poškodilo aj tlakové čerpadlo. OVS zistila, že má
upchatú potrubie, na základe čoho bola na niekoľko dní obmedzená dodávka vody
v tomto bytovom dome. Nájomníci žiadali odpustiť nájomné.

-

p. Jozef Rošťák, poslanec OZ povedal, že nájomníci mali sťažené podmienky a navrhol
odpustenie 30 % z jedného mesačného nájmu. Keďže tieto problémy spôsobila OVS,
mali by sme žiadať kompenzáciu nájomného.
Za jednotlivé návrhy sa hlasovalo nasledovne:
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje odpustenie 1 mesačného nájmu v b. j. 1094
Hlasovanie: za: p. Emília Chvojková
proti: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Bc. Blažej
Holubčík

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje odpustenie časti nájmu v prospech nájomcov
jednorazovo vo výške 30 % z jedného mesačného nájmu v b. j. 1094

Hlasovanie: za: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Bc. Blažej
Holubčík
zdržal sa: Mgr. Emília Chvojková
Návrh na uznesenie: OZ žiada starostu obce vyzvať OVS, a. s. na úhradu nákladov za
kompenzáciu nájomného v b. j. 1094
Hlasovaniae: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík
-

ďalej boli prejedané nasledovné žiadosti:

-

žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci
Oravská Lesná – Erika Tereštíková – cykloturistika, lyžovanie vo výške 15, 30,- € za tri
mesiace
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť –
cykloturistika, lyžovanie pre Eriku Tereštíkovú vo výške 15,30 € za tri mesiace

Hlasovanie: za: pp. Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: p. Jozef Brňák
-

žiadosť Ladislava Brňáka a manželky Anny Brňákovej bytom Oravská Lesná 306
o výmenu časti pozemku parc. č. 7742 o výmere 22 x 2,5 m2, ktorá sa nachádza medzi
zdravotným strediskom v Oravskej Lesnej a rodinným domom so súp. č. 307 za pozemok
parc. č. 7766 alebo 7741.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť Anny a Ladislava Brňáka, bytom Oravská Lesná
306 o zámenu pozemkov
Hlasovanie: za: 0
zdržal sa: pp. Jaroslav Brňák, Ing. Augustín Viater
proti: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák, Brisuda
Rudolf, Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
-

uznesenie nebolo schválené

-

schválenie nájomnej zmluvy pre Miroslava Baruta v b j. so súpisným číslom 1137

-

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje nájomnú zmluvu pre nájomcu Miroslava Baruta
v b j. so súpisným číslom 1137

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
-

žiadosť Jozefa Floreka o preplatenie vyčíslených nákladov za zhodnotenie budovy súp.
č.1040

Za jednotlivé návrhy sa hlasovalo nasledovne:
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje preplatenie vyčíslených nákladov pre p. Jozefa Floreka
na zhodnotenie budovy so súp. číslom 1040 vo výške 1540 €
Hlasovanie: za: 0
proti: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
Uznesenie nebolo schválené.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje preplatenie nákladov na zhodnotenie budovy so súp. č.
1040 v prospech spoločnosti FruitKo, s. r. o. so sídlom Medvedzie 140/20, 027 44 Tvrdošín
vo výške 300 €
Hlasovanie: za: pp. Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík
proti: Jozef Brňák
-

ďalej sa pristúpilo k hlasovaniu za vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu
Klaster ORAVA. Základný členský príspevok je 300,- €. Poslanci okrem členského
príspevku 300,- € navrhli schváliť mimoriadny členský príspevok vo výške 700,- €.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje vstup obce Oravská Lesná do oblastnej organizácie
cestovného ruchu Klaster ORAVA
Hlasovanie: za: : pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje mimoriadny členský príspevok do oblastnej organizácie
cestovného ruchu Klaster ORAVA o výške 700,- €
Hlasovanie za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík

-

ďalej sa prejedávala kúpna zmluva, ktorej predmetom bude kúpa novovytvorených
pozemkov parc. KN-C č. 16864/15 o výmere 1243 m2, parc KN-C č. 16864/16 o výmere
1461 m2, parc KN-C č. 16864/17 o výmere 12 m2, ktoré vznikli oddelením od pôvodného
pozemku parc. KN-C č. 16864/2 o výmere 52412 m2 v k. ú. Oravská Lesná za kúpnu
cenu 1,- €.
Tieto pozemky sú potrebné na vybudovanie chodníka na Pribišskej.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
novovytvorených pozemkov parc. KN-C č. 16864/15 ostatné plochy o výmere 1243 m2,
parc. KN-C č. 16864/16 ostatné plochy o výmere 1461 m2, parc. KON-C č. 16864/17
ostatné plochy o výmere 12 m2, ktoré vznikli oddelením od pôvodného pozemku parc.
KN-C č. 16864/2 ostatné plochy o celkovej výmere 52412 m2 v kat. území Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, zapísaného na liste vlastníctva č. 1879 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe správcu:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO:
42054575 na základe geometrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného dňa 5. 8. 2016 Ing.
Jozefom Pažickým, Brodno 68, 010 14 Žilina, autorizačne overeného Ing. Jozefom
Pažickým dňa 5. 8. 2016, úradne overeného Okresným úradom Námestovo, katastrálnym
odborom pod č. 733/2016 dňa 22. 8. 2016 v prospech kupujúceho: Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 00314722 za kúpnu cenu 1,00 €.

Hlasovanie: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília
Chvojková, Bc. Blažej Holubčík

-

poslanci v rámci diskusie o povolení resp. nepovolení budovania optickej siete vzdušným
vedením konštatovali, že je potrebné rešpektovať ustanovenie § 4 ods5 vyhlášky č.
532/2002 a nepovoliť. Podľa ich slov je budovanie siete vzdušným vedením
problematické a v súčasnosti sú v obci možnosti pripojenia na internet cez bezdrôtové
pripojenia.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť spoločnosti OravaSK, s .r. o. budovanie
optickej siete vzdušným vedením – optickým káblom, umiestneným na existujúcich
podperných stĺpoch elektrického vedenia
Hlasovanie: za: Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej Holubčík, Anna Opartyová
proti: pp. Rudolf Brisuda, Jozef Brňák, Jaroslav Brňák, Ing. Augustín Viate
zdržal sa:pp. Jozef Rošťák, Ing. František Brňák
Uznesenie nebolo schválené
K bodu číslo 16. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 23.00 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

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

Jozef Brňák, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 59/2016
zo dňa 4. 11. 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 60/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 61/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 56/2016 zo dňa 26. 8. 2016

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 62/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu
rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2017
a výhľadovo na roky 2018 a 2019“

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 63/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2016 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 64/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na
roky 2018 a 2019 do výšky ekonomických
kategórií
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 65/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
oprávnenie starostovi obce prijímať zmenu
rozpočtu obce v nasledovných prípadoch:
1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
bežné príjmy a bežné výdavky do výšky
5000€ za mesiac.
2. Zvyšovať výdavky do výšky príjmov 5000 €
za mesiac
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 66/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
v Oravskej Lesnej za školský rok 2015 – 2016
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 67/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských
zariadení so sídlom na území obce Oravská
Lesná
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 68/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevkov
v základnej škole, materskej škole a školských
zariadeniach

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 69/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 52/144
k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11
výmera: 3380 m²
CKN p.č. 7765/10
výmera: 777 m²
CKN p.č. 7765/9
výmera: 386 m²
CKN p.č. 7765/8
výmera: 549 m²
CKN p.č. 7765/14
výmera: 86 m²
CKN p.č. 17117/2
výmera: 228 m²
vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu v Námestove na LV č.719, k. ú. Oravská
Lesná od predávajúcej p. Anny Brišovej rod.
Petrekovej r. č. 425616/132, trvale bytom
Námestie SNP 119/9, 038 52 Sučany v prospech
kupujúceho Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná
291, 029 57 IČO: 00314722 a to za kúpnu cenu 5
€ /m2 s lehotou splatnosti ½ kúpnej ceny do 30
dní odo dňa zápisu vlastníckeho práva v prospech
obce a ½ kúpnej ceny do 31. 12. 2017.
B/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 39/144
k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11
výmera: 3380 m²
CKN p.č. 7765/10
výmera: 777 m²
CKN p.č. 7765/9
výmera: 386 m²
CKN p.č. 7765/8
výmera: 549 m²

CKN p.č. 7765/14
výmera: 86 m²
CKN p.č. 17117/2
výmera: 228 m²
vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu v Námestove na LV č.719, k. ú. Oravská
Lesná od predávajúceho p. Jozefa Briša rod.
Briša r. č. 380820/739, trvale bytom Oravská
Lesná 325, 029 57 Oravská Lesná v prospech
kupujúceho Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná
291, 029 57 IČO: 00314722 a to za kúpnu cenu 5
€ /m2 s lehotou splatnosti ½ kúpnej ceny do 30
dní odo dňa zápisu vlastníckeho práva v prospech
obce a ½ kúpnej ceny do 31. 12. 2017.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 70/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie
pracovného
úväzku
hlavnému
kontrolórovi obce na 1/2 úväzku s účinnosťou od
1. 1. 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 71/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra za III.
štvrťrok na decembrové zasadnutie OZ
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 72/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
sadzbu nájomného za mimoriadny prenájom
priestorov školskej jedálne vo výške 50 €

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 73/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpustenie časti nájomného v prospech nájomcov
jednorazovo vo výške 30 %
z jedného
mesačného nájmu v b. j. 1094

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 74/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce vyzvať OVS, a.s. na úhradu
nákladov za kompenzáciu nájomného v b. j.
1094
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 75/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie dotácie na záujmovú činnosťcykloturistika, lyžovanie pre Eriku Tereštíkovú
vo výške 15,30 € za tri mesiace
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 76/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu pre nájomcu Miroslava Baruta
v b j. so súpisným číslom 1137

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 77/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
preplatenie nákladov na zhodnotenie budovy so
súp. č. 1040 v prospech spoločnosti FruitKo, s. r.
o. so sídlom Medvedzie 140/20, 027 44 Tvrdošín
vo výške 300 €
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 78/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vstup obce Oravská Lesná do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Klaster ORAVA
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 79/2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
mimoriadny členský príspevok do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Klaster ORAVA vo
výške 700,- €

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 80 /2016
zo dňa 4. 11. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
novovytvorených pozemkov parc. KN-C č.
16864/15 ostatné plochy o výmere 1243 m2, parc.
KN-C č. 16864/16 ostatné plochy o výmere 1461
m2, parc. KON-C č. 16864/17 ostatné plochy
o výmere 12 m2, ktoré vznikli oddelením od
pôvodného pozemku parc. KN-C č. 16864/2
ostatné plochy o celkovej výmere 52412 m2
v kat. území Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,

okres Námestovo, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1879 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe správcu:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 na
základe geometrického plánu č. 54/2016,
vyhotoveného dňa 5. 8. 2016 Ing. Jozefom
Pažickým, Brodno 68, 010 14 Žilina, autorizačne
overeného Ing. Jozefom Pažickým dňa 5. 8. 2016,
úradne overeného Okresným úradom Námestovo,
katastrálnym odborom pod č. 733/2016 dňa 22. 8.
2016 v prospech kupujúceho: Obec Oravská
Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská
Lesná, IČO: 00314722 za kúpnu cenu 1,00 €.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

