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 8. decembra 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
8. decembra 2017 o 15.30 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, Anna Opartyová,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Martin Podstavek
pp. Ladislav Briš bol prítomný od 16.15 hod.
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 13 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: Mgr. Emília Chvojková
Martin Podstavek
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Jozef Rošťák, predseda, pp. Anna Opartyová, Ladislav Briš, členovia
Mandátová komisia: Jaroslav Brňák, predseda, pp. Ing. František Brňák, Bc. Blažej Holubčík,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Jaroslav Brňák konštatovala, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
-

p. starosta navrhol doplniť bod č. 5 s nasledovným znením „ a žiadosti občanov obce
Oravská Lesná
ďalej navrhol bod č. 12 vypustiť a nahradiť novým znením: Vyhodnotenie ponúk
predložených v rámci výzvy na predloženie ponuky: „Obchodná verejná súťaže na
predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravská Lesná“ na odkúpenie vozidla
Volkswagen Passat 2. 0 TDI DPF Comforline

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnenými bodmi
programu.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Schválený program rokovania:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie sťažnosti občanov /rod. Habláková a rod. Kolenčíková/ a žiadosti
občanov obce Oravská Lesná
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2018
8. Prerokovanie zmien rozpočtu obce
9. Prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavbu zberného dvora
10. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce / súčasťou je rozpočet ZŠ s MŠ v Oravskej
Lesnej/
11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017, zmeny
v Školskom vzdelávacom programe, Výchovný program ŠKD
12. Vyhodnotenie ponúk predložených v rámci výzvy na predloženie ponuky:
„Obchodná
verejná súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravská Lesná“
na
odkúpenie vozidla Volkswagen Passat 2. 0 TDI DPF Comforline
13. Prehodnotenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Oravská Lesná
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne

16. Záver rokovania
K bodu číslo 5. Prerokovanie sťažnosti občanov /rod. Habláková a rod. Kolenčíková/
a žiadosti občanov obce Oravská Lesná
V poradí prvé boli prerokované sťažnosti rodiny Hablákovej, v ktorých sa sťažujú na zosuv
svahu nad ich rodinným domom a žiadajú o odstránenie príčiny zosuvu svahu. V sťažnosti
ďalej uvádzajú, že na svahu je postavená žumpa, ktorá pravdepodobne spôsobuje zamokanie
svahu a tým aj jeho zosuv. Viackrát upozorňovali aj susedov, ktorým patrí táto žumpa
a prosili ich o jej premiestnenie na iné miesto. Sťažovatelia sú toho názoru, že parkovaním
áut na okraji svahu /pri rodinnom dome Laššákových/ môže dôjsť k ďalšiemu zosuvu tohto
svahu. Do dnešného dňa, podľa slov sťažovateľky, na tieto ich upozornenia susedia
nereagovali. Preto požiadali poslancov OZ, ako aj stavebnú komisiu, o vyriešenie tohto
naliehavého problému, nakoľko zosuv svahu ohrozuje ich rodinný dom. Ako dôkaz
predložila sťažovateľka fotografie, zachytávajúce zosuv svahu.
-

predseda stavebnej komisie p. Ing. Augustín Viater informoval prítomných, že 12. 10.
2017 stavebná komisia vykonala prvú obhliadku okolia rodinného domu rodiny
Hablákových. Prečítal zápis z tejto obhliadky. Komisia sa zhodla na nasledovnom:
bude potrebné vyhotoviť geologický prieskum a statický posudok svahu /svah
podlieha viacerým hrozbám zosuvu pôdy/. Ďalej konštatovala, že je potrebné
vysporiadať pozemky na miestnej prístupovej komunikácií nad rodinným domom
rodiny Hablákových, realizovať jej odvodnenie a rozšírenie.

-

p. starosta reagoval nasledovne: v prípade sťažnosti na netesnosť žumpy pri RD
rodiny Laššákovej obec nemá kompetenciu túto sťažnosť riešiť. Z toho dôvodu bude
táto sťažnosť v zmysle zákona odstúpená na riešenie na Okresný úrad – odbor
starostlivosti o životné prostredie Námestovo. V súvislosti s druhou sťažnosťou na
zosuv pôdy som požiadal o vypracovanie geologického posudku, ktorý by obsahoval
návrh riešenia stabilizácie tohto svahu. V súčasnosti čakáme na vyjadrenie. Práce na
vypracovaní posudku im sťažuje sneh. Na základe návrhov stavebnej komisie
a obecnej rady odporúča miestnu komunikáciu vlastnícky vysporiadať a spracovať
projekt rekonštrukcie. / cesta by sa mala posunúť ďalej do vrchnej časti svahu,
pretože záťaž idúcich áut po tejto ceste je tiež jednou z príčin zosuvu svahu
a odvodnenie samotného telesa cesty/. Na otázku poslancov, či obec je vlastníkom
cesty odpovedal, že v rámci ROEP je navrhnutý budúci vlastník Obec Oravská Lesná
v šírke zakreslenej do katastrálnej mapy. Čo sa týka tretej sťažnosti na vytápanie
dvora a RD rodiny Hablákových uviedol, že sú dve roviny riešenia a síce zvolať
stretnutie so zástupcami správy ciest ŽSK a požiadať ich o dôkladné vyčistenie
priekopy. Toto je potrebné realizovať v súčinnosti s vlastníkmi garáži pri pozemku
rodiny Hablákových.
-pp. Jaroslav Brňák povedal, že problémom zosuvu pôdy je žumpa a voda, ktorá ide z
kopca

-

pp. Ing. František Brňák povedal, že treba zvolať správu ciest

-

-

p. starosta povedal, že budú pozvaní zo strany obce zástupcovia správy ciest ŽSK
a vlastníci dotknutých drobných stavieb /garáži/ . Nezávislé od tohto stretnutia
požiada správu ciest ŽSK o vyčistenie odvodňovacej priekopy a jej prehĺbenie.

P. Habláková sa pýtala, prečo je minimálna šírka cesty 4m.
p. starosta odpovedal, že to určuje technický predpis a táto šírka cesty platí pre
jednosmerné ulice. Už v tomto prípade je to ústupok, čo sa týka šírky cesty.

O 16.15 hod. sa dostavil do rokovacej miestnosti p. poslanec Ladislav Briš

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie postúpenie sťažnosti rodiny Jaroslava Habláka na kompetentný orgán –
Okresný úrad v Námestove – odbor starostlivosti o životné prostredie v súvislosti
s vypúšťaním žumpy, umiestnenej vo svahu nad RD rodiny Hablákovej
B/ žiada starostu obce o zvolanie stretnutia a zaslanie výzvy Správe ciest ŽSK, závod Orava
o vyčistenie odvodňovacej priekopy pred skladmi náradia /garážami/ stojacimi na pozemku
vedľa rodinného domu sťažovateľky Hablákovej
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
žiada starostu obce zvolať okruh všetkých vlastníkov pozemkov, ktorých sa dotýka miestna
komunikácia /cesta od RD Františka Kolenčíka po RD Jozefa Olberta /v miestnej časti obce
Pribišská
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Ako druhá bola prerokovaná sťažnosť rodiny Miroslava Kolenčíka, ktorý sa sťažoval na
neoprávnenie osadenie betónových tvárnic a roxorov na príjazdovej ceste parc. č. 16868,
8371
-

p. Miroslav Kolenčík sa k danému problému vyjadril nasledovne: Rudolf Kolenčík,
osadil okolo vrchnej medze nad prístupovou cestou k rodinným domom rod.

Kolenčíkovej a rod. Fedorovej betónové kocky, aby zabránil poškodzovaniu svojho
pozemku. Autá, ktoré chodia k rodinným domom p. Miroslava Kolenčíka a Jozefa
Fedora sa začali tlačiť na spodnú časť cesty, následkom čoho sa zosunula časť medze
do priekopy. Pán Miroslav Kolenčík a Jozef Fedor chceli odstrániť zosunutú hlinu
z priekopy a začali sa informovať na obecnom úrade o postupe akým majú odstrániť
spadnutú hlinu z priekopy. Vtedy sa dozvedeli, že začiatok príjazdovej cesty nie je ich
a ďalšiu časť cesty odpredal obecnému úradu ešte v roku 1992 pán Rudolf Kolenčík.
Podľa mapy sa zistilo, že spomínané betónové kocky sú na obecnej ceste. Taktiež p.
Jana Kojdová osadila okolo príjazdovej cesty roxory, ktoré môžu spôsobiť
poškodenie motorových vozidiel a nebezpečenstvo úrazu.
-

p. Rudolf Kolenčík povedal, že breh spadol preto, lebo v rigole stála voda. Na vlastné
náklady rigolov vyčistil a opravil

-

p. Jozef Fedor povedal, že Rudolf Kolenčík tam má vývod zo žumpy, preto sa breh
zosúva

V rámci diskusie bola zobrazená mapa, ktorá obsahuje ortofoto snímky, v ktorých je
premietnutá katastrálna mapa /hranice jednotlivých pozemkov/. V tejto mape j bolo vidieť, že
do cesty . CKN 16868, ktorá je vo vlastníctve obce zasahuje časť verandy rodinného domu
a časť hospodárskej budovy p. Rudolfa Kolenčíka. Reálne využívaná cesta sa nachádza
čiastočne na horeuvedenom pozemku CKN 16868 a čiastočne na pozemkoch Jozefa Fedora.
Súčasťou zápisnice je aj táto mapa.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje zameranie miestnej komunikácie geodetom tak, aby vymeral prístup
k rodinným domom rodiny Kolenčíkovej a Fedorovej po reálne existujúcej ceste a zároveň aj
vymeral rozšírenie existujúcej cesty na šírku minimálne 4 m v pozemkoch parc. č. 8700/5 po
existujúci elektrický stĺp a za tým účelom vyčlenil časť pozemkov parc. č. 8700/4, 8700/5
registra C a časť z pozemkov 8371, 8301/2, 8301/1 a 8300 registra E
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

pp. Bc. Blažej Holubčík neprítomný
V ďalšej diskusií poslancov so sťažovateľmi bol riešený problém osadenia betónových
kociek, roxorov a hliny tak, že v zimnom období obmedzujú bezpečný prejazd väčších
automobilov po tejto ceste.
Návrh na uznesenie
OZ žiada
A/ p. Rudolfa Kolenčíka odstrániť betónové kocky ako aj hlinu medzi betónovými kockami
na pozemkoch parcelných čísiel: 8371, 16868, 8700/5, 16864/1 v lehote do 15. 12. 2017

B/ p. Janu Kojdovú o odstránenie železných roxorov v lehote do 15. 12. 2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Rokovanie OZ v tomto bode programu pokračovalo prejedávaním žiadosti občanov obce
o vykonávaní zimnej údržby na miestnych komunikáciách. Starosta obce v tomto bode
programu informoval poslancov a ostaných prítomných o:
-

žiadosti p. Angely Brachňákovej a p. Ľudovíta Kurčinu o zimnú údržbu prístupovej
cesty. Uvádzajú, že v uvedených rodinných domoch žije 13 obyvateľov. Jedná sa
o úsek cca 60 m. Doteraz si to hradili z vlastných financií.

-

p. starosta otvoril k tejto žiadosti diskusiu. Poslanci predniesli nasledovné príspevky
a návrhy:

-

pp. Jozef Brňák povedal, že ak cesta nie je vlastníctvom obce, tak by ju podľa jeho
názoru obec nemala udržiavať.

-

pp. Rudolf Brisuda sa pýtal, či sa orú iba cesty, ktoré sú vo vlastníctve obce

-

p. starosta odpovedal, že väčšina ciest a miestnych komunikácií v našej obci nie je vo
vlastníctve obce

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že vo všeobecnosti je potrebné v zime cesty orať. Zároveň
je aj potrebné pracovať na tom, aby cesty postupne prechádzali do vlastníctva obce.

-

pp. Bc. Emília Chvojková povedala, aby u niektorých ciest obec spolufinancovala
zimnú údržbu len sčasti a zvyšnú časť by financovali len tí, ktorú o ňu majú záujem.

-

p. Dušan Murín, občan obce dal poslancom návrh, aby sa stavebné povolenie vydalo
len vtedy, ak žiadateľ dá súhlas s tým, že sa vyčlení časť jeho pozemku ako prístupová
cesta k ďalším pozemkom.
o p. starosta na tento návrh reagoval: obec, ako stavebný úrad nevydá územné
rozhodnutie, pokiaľ k stavbe nie je prístupová cesta. Táto prístupová cesta
môže byť vo vlastníctve obce alebo ako súkromná prístupová cesta. V
novovybudovaných lokalitách s možnosťou ďalšej zástavby sa preto bude
musieť pristúpiť k vysporiadaniu obecnej miestnej prístupovej komunikácie
pred vydaním územného rozhodnutia. Z pohľadu stavebníkov je však niekedy
vysporiadanie prístupovej cesty zložité (najmä z pohľadu vysporiadania
vlastníckych vzťahov) a preto bude tento proces zdĺhavý.

-

p. farár Miloslav Marušiak požiadal o slovo v diskusii. Poslancov poprosil, aby boli
vyorané aj odľahlejšie lokality obce. Môže sa stať, že bude ako kňaz musieť ísť
zaopatrovať ťažko chorého a nebude sa dať k nemu dostať. Ďalej upozornil na
drevenicu, ktorá sa nachádza pri Jozefovi Srogončíkovi na Bučine. V letnom období je
tam veľmi veľa hadov.

-

Vzhľadom k tomu, že sa v diskusii začala všeobecná debata o zimnej údržbe v obci,
bola predložená aj žiadosť Marty Nogovej a Petra Nogu, v ktorej žiadali o poskytnutie
finančnej výpomoci do výšky 2000,- € na zabezpečenie zimnej údržby v miestnej časti
Demänová - Lehotská, alebo poskytnutie zimnej údržby v rámci vlastnej kompetencie
obce. V svojej žiadosti uvádzajú, že v tejto miestnej časti trvale bývajú dve rodiny:
z toho 3 dospelí a 7 detí a nie sú naďalej schopní financovať zimnú údržbu z vlastných
finančných prostriedkov. Miestnu komunikáciu je nutné udržiavať, aby bola prejazdná
za účelom zabezpečenia životne dôležitých skutočnosti - dochádzka do školy, do
škôlky, k lekárovi, do zamestnania, do obchodu, do kostola, atď.

-

p. Veselská Monika, tiež s trvalým pobytom v miestnej časti Demänová žiadala
o zimnú údržbu, nakoľko má dve malé deti a denne chodí do práce.

-

p. starosta otvoril k tejto žiadosti diskusiu, kde sa poslanci zapojili nasledovnými
príspevkami a otázkami k danej žiadosti:

-

pp. Jozef Brňák mal pripomienku, že náklady na oranie v miestnej časti Demänová
budú veľmi vysoké

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal, kto rozdeľoval jednotlivé úseky na oranie v obci a ako
sú vlastne rozdelené.

-

p. starosta prítomných informoval o tom, že pred začiatkom zimnej údržby prebehlo
stretnutie s vykonávateľmi zimnej údržby. Na tomto stretnutí si vzájomne dohodli
zodpovednosť za jednotlivé úseky tak, aby boli načas upravené a aby mohol každý
v tomto úseku posúdiť, či je v danej poveternostnej situácií potrebné zimnú údržbu
realizovať. Z dôvodu lepšej prehľadnosti o pozícií vozidiel zimnej údržby a ich
spravodlivému odmeňovaniu boli v týchto strojoch namontované monitorovacie GPS
zariadenia. Rozdelenie úsekov je nasledovné:
Jasenovská - Beskyd až Turoň – Dušan Murín a Rudolf Rabčan
Kubínska, Lehotská a Pribišská – Juraj Kuhajda a Peter Chudoba
Ústredie obce, priemyselný park, Fľajšová, Brišovka, začiatok obce – odbočka
Tanečník – František Brňák, Ľubomír Murín
Bučina I a Bučina II, Lngy – Peter Murín

-

poslanci navrhli aby úsek údržby Jasenovská – Beskyd vykonávali Dušan Murín
a Peter Chudoba a úsek Pribišská – Juraj Kuhajda a Rudolf Rabčan

-

p. prednosta povedal, že musí byť kombinácia strojov na daných úsekoch. Nie každý
úsek je rovnaký a nie na každý úsek vyhovuje každý stroj, ktorý odhŕňa sneh.

-

poslanci žiadali zverejniť na webovej stránke obce zoznam osôb vykonávajúcich
zimnú údržbu a ich pridelené úseky na odhŕňanie snehu

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje zimnú údržbu prístupovej komunikácie k rodine Angely Brachňákovej
a Ľudovíta Kurčinu a to v zimnej sezóne 2017/2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Martin
Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: pp. Bc. Blažej Holubčík, Rudolf Brisuda

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje žiadosť o finančnú výpomoc pre Martu Nogovú a Petra Nogu vo výške 2000,- €
na zabezpečenie zimnej údržby v miestnej časti Demänová

Hlasovanie: za:
0
proti: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav
Briš
Rudolf Brisuda
zdržal sa: pp. Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater
Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie
schvaľuje
OZ schvaľuje refundáciu nákladov do výšky 2000,00 EUR pre Petra Nogu na zabezpečenie
zimnej údržby v miestnej časti Demänová po predložení výkazu reálne odpracovaných hodín

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

ďalej bola prejednaná žiadosť Pavla Polťáka, Viery Polťákovej, Pavla Pacoňa
a Danky Pacoňovej o opravu cesty pri rodinných domoch súp. č. 1155, 1235 v obci
Oravská Lesná, nakoľko táto cesta je v havarijnom stave

Návrh na uznesenie
OZ poveruje stavebnú komisiu v jarnom období roku 2018 vykonať obhliadku a prešetrenie
havarijného stavu miestnej komunikácie pri rodinných domoch súp. č. 1155, 1235 v obci
Oravská Lesná a predložiť návrh na spôsob opravy tejto miestnej komunikácie.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.
-

v plnení je uznesenie 52/2017 – oprava vodojemu a zabezpečenie potrebných
náležitosti ku kolaudačnému konaniu

-

p. starosta informoval prítomných, že v jarnom období bude treba odkopať a vysušiť
obslužnú miestnosť

-

pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal do akej hĺbky sa bude kopať,
p. prednosta odpovedal, že minimálne do 3 m

-

ďalej uznesením č. 30/2017 - starosta obce mal pripraviť podklady k Verejnému
obstarávaniu na výber dodávateľa poskytovania služieb odvozu PDO.
p. starosta povedal, že posielal návrhy, kde s nadefinovanými podmienkami neboli
spokojní verejní obstarávatelia. Poslanci sa uzniesli na zmene termínu tohto uznesenia
do 30. 6. 2018.

-

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesenia č. 30/2017 do 30. 6. 2018.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

ďalej p. kontrolór uviedol, že nie sú zverejnení dlžníci obce na internetovej stránke
obce v sekcií – úradná tabuľa. Jedná sa hlavne o p. Alexandra Briša, ktorý mal
schválený splátkový kalendár, avšak tento nedodržal. Poslanci navrhli p. Alexandra
Briša pozvať na ďalšie OZ. Ďalšími dlžníkmi sú: p. Soták a p. Gabriela Grajciarová
Návrh na uznesenie
OZ žiada starostu obce pozvať p. Alexandra Briša na ďalšie obecné zastupiteľstvo
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnení uznesení OZ
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2018
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 8. Prerokovanie zmien rozpočtu obce
pán starosta v rámci tohto bodu rokovania predniesol správu o jednotlivých položkách
rozpočtu z pohľadu dôvodov pre ich zmenu. V návrhu rozpočtu sa nachádzala aj položka,
ktorá bola vytvorená za účelom pokrytia sankcie – korekcie pre pochybenia pri verejnom
obstarávaní, ktoré boli spôsobené v roku 2014 za predchádzajúceho vedenia obce. Išlo
o kontrolné zistenia, ktoré audítorská skupina odôvodnila nasledovne : „Overením procesu

VO vyhláseného vo Vestníku VO č. 91/2014 pod zn. 8005-WYP na predmet zákazky
„Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku“,
ktoré realizoval prijímateľ Obec Oravská Lesná ako podlimitnú zákazku na uskutočnenie
stavebných prác, boli identifikované porušenia ustanovení ZVO:
AS identifikovala v ponuke úspešného uchádzača Stanislav Žibek – stavebná firma, Lomná
nesprávne stanovené množstvo položky č. 1 „Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 063 mm po zhut. t.hr. 230 mm“ stavebného objektu 01, keď podľa prílohy č. 1 Súťažných
podkladov zo dňa 10.05.2014 bolo požadované množstvo 8 089,25 m2, pričom v predloženej
ponuke úspešného uchádzača bolo uvedené množstvo 0,225 m2 pri jednotkovej cene 8,68 EUR
bez DPH, t. j. celkom 1,95 EUR bez DPH (správne malo byť 70 214,69 EUR bez DPH, t. j.
8 089,25 m2 x 8,68 EUR bez DPH).
Podľa Zápisnice z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“ zo dňa 04.07.2014 predložili ponuku
Stanislav Žibek – stavebná firma, Lomná v sume 267 890,64 EUR s DPH, KOLEK, s.r.o.,
Lučenec v sume 288 557,39 EUR s DPH, MBM-GROUP, a.s., Námestovo v sume 297 360,56
EUR s DPH, Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klín v sume 321 812,09 EUR s DPH a
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava v sume 329 454,46 EUR s DPH.
Po správnom prepočítaní položky č. 1 stavebného objektu 01 by sa uchádzač Stanislav Žibek
– stavebná firma, Lomná nestal úspešným uchádzačom (kritériom na vyhodnotenie ponúk
bola najnižšia cena), nakoľko by ponúkol celkovú sumu celkom 352 145,90 EUR s DPH, t. j.
sumu vyššiu ako ostatní uchádzači VO.
Verejný obstarávateľ nevyzval uchádzača Stanislav Žibek – stavebná firma, Lomná na
vysvetlenie ponuky ani ho nevylúčil, hoci jeho ponuka nebola v súlade so súťažnými
podkladmi. Uvedeným postupom komisie na vyhodnotenie ponúk došlo k nesprávnemu
vyhodnoteniu ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky a následne uzavretá Zmluva o
dielo zo dňa 28.07.2014 na zhotovenie diela „Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú
Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku“ bola v rozpore so súťažnými podkladmi.
Verejný obstarávateľ týmto pri vyhodnocovaní ponúk porušil ust. § 100 ods. 1 písm. h) ZVO
v nadväznosti na § 42 ods. 1 ZVO, pri uzatváraní zmluvy porušil ust. § 100 ods. 1 písm. i)
ZVO v súbehu s § 45 ods. 1 ZVO a zároveň porušil princíp rovnakého zaobchádzania podľa §
9 ods. 3 ZVO.“ Na základe uvedeného konštatovania bola zo strany ministerstva
pôdohospodárstva SR udelená našej obci pokuta vo výške 12 724,82
-

pp. Podstavek Martin sa vzhľadom k zmene rozpočtu pýtal na kanalizáciu, stav
projektu.

-

p. starosta odpovedal, že zo strany ministerstva životného prostredia dochádza vo
vzťahu k našej obci, ale aj iným úspešným obciam, v oblasti kontroly verejného
obstarávania a procesu uvoľnenia finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie
k prieťahom pri poskytovaní financií zazmluvnených v zmluve o NFP
s ministerstvom. Tento nezákonný postup rieši tak, že podal súdnu žalobu na
ministerstvo ŽP a žiada o uvoľnenie financií na výstavbu kanalizácie a blokáciu
finančných prostriedkov na účte súdu. V súčasnosti čakám na vytýčenie pojednávania.
V súvislosti s nezmyslenými informáciami o tom, že Obec Oravská Lesná čerpá úver
uviedol, že Obec Oravská Lesná žiadny úver nečerpá. Čerpanie úveru podlieha
schváleniu zo strany obecného zastupiteľstva.

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných o významných výdavkoch
a príjmoch obce za uplynulé tri roky jeho pôsobenia vo funkcii starostu obce.

Významné výdavky Obce Oravská Lesná za rok 2015

dotácia

Bežné výdavky:

96 459,36 €

6 916,61

Oprava miestnych komunikácii spolu
Z toho: Cesta Bučina I. a II.
Oprava balkóna a zábradlia budova OcÚ
Svetelno tepelné zameranie Ver. osvetlenia k dotácii

81 552,26 €
69 885,30 €
7 626,42 €
7 280,64 €

6 916,61

Kapitálové výdavky:

310 579,09 €

257 154,62

Rekonštrukcia VO
Nákup pozemkov
Zmeny a doplnky Územný plán obce
Cintorín schody a chodník
Vodovod
Projekt Protipovodňové opatrenia
Splatenie vkladu do LVS
Vozík k autu
Pinpongový stôl, kalčeto, stroje a zariadnia

266 663,09 €
13 524,00 €
6 798,00 €
6 583,00 €
1 601,00 €
5 868,00 €
6 640,00 €
1 080,00 €
1 822,00 €

253 698,62

Spolu

407 038,45

Významné výdavky Obce Oravská Lesná za rok 2016
Bežné výdavky v EUR:

3 456,00

264 071,23

dotácia

219 841,55

113 511,00

72 060,00
37 052,90
24 617,74
20 061,87
10 556,64
9 800,00
45 692,40

68 457,00

Kapitálové výdavky:

255 380,22

70 000,00

Zmeny a doplnky územný plán obce
Nákup pozemkov
Snehová fréza, Infraset, vitríny OcÚ, prac. stroje
Rekonštrukcia šatní ZŠ
Rekonštrukcia chodník cintorín
Zberný dvor - projekt
Rekonštrukcia VO
Vodovod Jasenovská – vrty
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov- projekt
Digitálna ortofotomapa- softvér

1 560,00
13 875,55
14 269,94
80 995,44
13 873,36
2 880,00
93 986,62
23 195,29
7 200,00
3 544,02

Likvidácia nezákonnej skládky
Údržba a oprava budovy ZŠ časť šatne, odvodnenie základov
Oprava miestnych komunikácii spolu
Z toho: príjazdová komunikácia kostol -ZŠ
Oprava VO
Stoly do kultúrneho domu 70 kusov
Odpadové nádoby – recyklačné hniezda

45 054,00

70 000,00

Spolu:

475 221,77

Významné výdavky Obce Oravská Lesná za rok 2017

z toho

Bežné výdavky:

221 090,14 €

Oprava cesty ZŠ – Most CRT
Oprava plôch za Obecným úradom
Osvetlenie telocvične
Oprava podláh v ZŠ s MŠ Or. Lesná
Kultúrne podujatia Folklór bez hraníc, Heligonka a knižnica

51 207,48 €
25 258,66 €
3 240,00 €
135 824,00 €
5 560,00 €

Kapitálové výdavky:

520 496,86 €

Rekonštrukcia Domu smútku: (stavebné práce, sarkofag, vozík, ozvučenie)
Hliníkové okno do Domu smútku
Nákup pozemkov: ( Briš Jozef, Kvak Jozef, Brišová Anna)
Nákup strojov a náradia☹ brúska, vŕtačka, zbíjačka, sek. kladivo, zváračka)
Doplnky k stroju na opravy výtlkov
Auto Škoda: ( 1. splátka istiny)
Nákladný automobil FORD: (časť istiny + ťažné zariadenie)
Projekt na Hasičskú zbrojnicu-rekonštrukcia:
Projekt na stojisko odpadov
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov: z toho
Rekonštrukcia parkoviska oproti Domovu dôchodcov
Rekonštrukcia cesty Brišovka
Nová cesta Mrzáčka
Vodovod Jasenovská
Rekonštrukcia VO
Prípravná a projektová dokumentácia Kultúrny dom
Rekonštrukcia schodov a chodníka na cintoríne
Oporný múr na cintoríne (gabiony, kameň, štrk, študenti)
Projekt telocvičňa
Budovanie telocvične (stavebný dozor, práce)
Materská škôlka (izolačná vata)
Vrátka dotácie na Cyklotrasu
Technické zhodnotenie Požiarne auto

52 795,21 €
9 837,22 €
34 998,34 €
9 356,23 €
2 990,00 €
12 000,00 €
2 318,00 €
1 510,00 €
980,00 €
103 638,12 €
51 853,31 €
51 784,81 €
3 778,00 €
10 079,95 €
4 173,88 €
1 005,00 €
7 485,90 €
10 391,70 €
11 296,80 €
4 715,71 €
2 750,00 €
12 724,82 €
118 033,86 €

Spolu

741 587,00

Spolu bežné výdavky za roky 2015 - 2017:
537 391,05 z toho dotácie zo ŠR alebo z fondov EÚ

226 977,61

Spolu kapitálové výdavky za roky 2015 - 2017:
1 086 456,17

z toho dotácie zo ŠR alebo z fondov EÚ

716 188,48

183 511,00

dotácia
106 550,00
10 000,00

89 050,00
7 500,00

389 033,86
16 000,00

255 000,00

118 033,86

495 583,86

Starosta konštatoval, že za uplynulé tri roky jeho pôsobenia vo funkcii starostu obce obec
Oravská Lesná získala celkovo dotácie zo ŠR alebo z fondov EÚ vo výške 943 166,09,- EUR.
Majetok obce spolu s financiami z vlastných zdrojov sa zvýšil o cca 1 086 456,17 ,- EUR

Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Neobežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. VS
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančné účty
Návrtné fin. výpomoci
Obežný majetok spolu
Čaové rozlíšenie
Majetok spolu

2 010

2 011

2 014

26 666
3 635 536
427 749
4 089 951
978
66 518
0
36 801
5 571
2 169
112 037
1 175
4 203 163

26 666
3 457 367
427 749
3 911 782
7 443
65 236
0
24 992
58 529
2 316
158 516
23 546
4 093 844

PASÍVA
Výsledok hospodárenia
Vlastné imanie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjekt. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Čaové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu

1 964 190
1 964 190
784 115
14 388
339
630 257
139 131
0
1 454 858
4 203 163

1 982 557
1 982 557
688 631
9 525
339
607 971
70 796
0
1 422 656
4 093 844

26 665,81
3 784 008,05
427 749,46
4 238 423,32
0,00
339 067,54
0,00
32 939,87
21 044,23
312,00
393 363,64
35 529,66
4 667 316,62

2 016
32 175,54
3 889 941,49
434 389,46
4 356 506,49
1 528,64
370 902,30
962,52
37 094,00
805 380,40
0,00
1 215 867,86
1 277,84
5 573 652,19

2 017
28 735,65
4 129 164,17
434 389,46
4 592 289,28
738,04
344 912,57
962,52
58 996,23
992 521,88
0,00
1 398 131,24
1 277,84
5 991 698,36

2 205 107,21
2 326 409,98
571 370,12
18 530,61
0,00
536 922,51
15 917,00
0,00
1 769 536,52
4 667 316,62

2 651 592,14
2 651 592,14
842 869,06
2 500,00
267 600,00
477 774,50
94 994,56
0,00
2 079 190,99
5 573 652,19

3 038 122,42
3 033 472,42
832 562,56
2 500,00
265 864,45
511 797,00
52 401,11
0,00
2 125 663,38
5 991 698,36

Prehľad o výške financovania originálnych kompetencií zasielaných ZŠ s MŠ Oravská
Lesná (prevádzka materskej školy, školskej jedálne z ZŠ, školskej jedálne v MŠ, školského
klubu detí)
Originálne kompetencie: rok

suma v EUR

2009

170 269,00

2010

150 730,00

2011

163 647,00

2012

161 590,00

2013

154 000,00

2014

179 918,00

2015

216 000,00

2016

220 995,76

2017

238 000,00

2018

251 200,00

Návrh na uznesenie
OZ b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu obce č. 10 a č. 11 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6 a č. 7 a zmenu
rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na základe
oznámenia o schválenom rozpočte
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ Oravská Lesná na rok
2017

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Ďalej bolo prerokovanie zmien rozpočtu obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie
OZ s ch v a ľ u j e
A/zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2017 č. 12 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods, 2 písm. b/ a c/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne prekročenie príjmov
a výdavkov
B/ zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2017

pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing.
Augustín Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: pp. Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ b e r i e n a v e d o m i e
správu starostu obce
a/ o bilancií Aktív a Pasív v rokoch 2010 – 2017
b/ o významných výdavkov obce a výške získaných dotácií v prospech obce Oravská Lesná
v rokoch 2015 – 2017
c/ o výške poskytovaných finančných prostriedkov na výkon originálnych kompetencií ZŠ
s MŠ Oravská Lesná od roku 2009
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný : Ing. Augustín Viater
Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9. Prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavbu zberného dvora

-

p starosta informoval prítomných, že dňa 29. 11. 2017 vyhlásilo Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia 33. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v ostatných regiónoch.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 25 000 000 Eur. Jednou z podmienok
poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie
projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané náklady projektu sú 915 000,Eur s DPH.
Umiestnenie zberného dvora by bolo v areáli družstva.

O 19.45 hod. odišiel poslanec p. Bc. Blažej Holubčík
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 29.11.2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33,
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: Zberný dvor Oravská Lesná , ktorý
bude realizovaný Obcou Oravská Lesná
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
46 000,00 EUR.

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 10. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce / súčasťou je rozpočet ZŠ
s MŠ v Oravskej Lesnej/

-

-

p. starosta v diskusii k návrhu rozpočtu na rok 2018 podrobne vysvetľoval položky,
ktoré boli navrhnuté v položkách tak bežných príjmov či výdavkov ako aj
kapitálových príjmov a výdavkov. Medzi najvýznamnejšie zložky výdavkov
v budúcom roku patria výdavky na rozšírenie kapacity MŠ v našej obci, kde počítame
s už schválenou dotáciou z prostriedkov NFP vo výške 508 000,- EUR. Rovnako je do
rozpočtu zapojené i financovanie výstavby kanalizácie v našej obci. Tu však do
rozpočtu nie je zapojené spolufinancovanie obce vo výške 5 % nakoľko nevieme,
kedy výstavby začne a akú časť peňazí budeme v nasledujúcom roku schopní
vyčerpať. V rozpočte sa ďalej navrhujú významné investície do budovania
infraštruktúry v centre obce (oprava chodníka pred kostolom, oprav parkoviska
a príjazdu pred MŠ, oprava miestnych komunikácií) ale najmä výstavba nových
chodníkov popri hlavnej ceste. Jednou z významnejších investícií je i rozšírenie
vodovodu do centra našej obce.
V súvislosti s úvermi obce starosta poslancov informoval, že akékoľvek čerpanie
úveru zo strany obce podlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu. Obec nemá
v súčasnosti čerpaný žiadny úver. Návrh úveru v rozpočte je len návrh a tento sa stane
realitou iba vtedy, ak to bude naozaj potrebné a ak to poslanci OZ schvália. Výška
úveru by záležala záleží od investícií, ktorá sa v danom roku obci podarí realizovať.

Každá investícia navýši majetok obce a tiež zdôraznil, že spolufinancovanie projektu
vo výške 5 % je pre obec veľmi výhodné.

-

pp. Rudolf Brisuda mal pripomienku k odtekajúcej vode zo školského dvora, kde pri
prudkých dažďoch voda nestíha odtekať.

-

pri rodinnom dome p. Anny Opartyovej je potrebné odstrániť dopravnú značku

-

pp. Jaroslav Brňák pripomenul, aby pri kontrolných dňoch na telocvični boli do
stavebného denníka zapisované práce naviac, ak také boli vykonané. Pripomenul, že
ináč nemôžu byť tieto práce preplácané.
následne informoval prítomných o projektoch. Jedná sa o rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice, kde žiadame o dotáciu vo výške 30 000 €. Je to na opravu existujúcej
hasičskej zbrojnice.

-

Výška spolufinancovania projektu cezhraničnej spolupráce by v prípade schválenia
bola v sume 22 397 €, čo znamená, 5 % spoluúčasť. Na výstavbu chodníkov sa
navrhuje 220 000 €. Tento rok sa nerealizovala oprava chodníka popred základnú
školu a kostol. Tiež sa nerealizovalo zaasfaltovanie určitej časti pred škôlkou, kde je
zlý podklad, ktorý treba vybrať, zhutniť ho a natiahnuť asfalt a zároveň opraviť
chodník popred škôlku.
Ďalej dal návrh, aby zjazd, ktorý vedie ku jedálni ZŠ sa zaasfaltoval až ku
novobudovanej telocvični, poprípade by sa tam rozšírili parkovacie miesta pre
zamestnancov ZŠ. Tým by sa uvoľnili parkovacie miesta na jestvujúcom parkovisku.
Aut neustále pribúda, preto je potrebné uvažovať aj o tejto alternatíve.

-

ďalej sa diskutovalo o prechode pre chodcov pri zdravotnom stredisku, kde starosta
informoval o podmienkach, ktoré sa týkajú požiadavky prechodu pre chodcov pri
zdravotnom stredisku. Konzultoval to s dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne ,
ktorý navrhol nasledovné riešenie: Pri bočnom východe z kostola urobiť jedno
spomalenie s osadením stredového ostrovčeka a s nasvieteným prechodom. Pri
zdravotnom stredisku osadiť ďalší stredový ostrovček s nasvieteným prechodom. Tým
by bol celý úsek /kostol, základná škola a parkoviská/ spomalený a tým aj bezpečnejší.
Súčasný prechod pri furtkach navrhol zrušiť a posunúť ho ku zástavke a stánku so
zmrzlinou.

-

ďalej sa plánuje dokončenie chodníka na Pribišskej, vybudovanie chodníka na
Jasenovskú a to od Turoňa po Beskyd a osadenie nových svietidiel a rekonštrukcia
chodníka od centra s využitím existujúcich priepustov

Návrh na uznesenie
OZ A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ B/ s c h v a ľ u j e
1. rozpočet na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie
2. programový rozpočet na rok 2018
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ b e r i e n a v e d o m i e
1. Návrh rozpočtu výhľadovo na roky 2019 a 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
2. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na roky 2018- 2020

pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017,
zmeny v Školskom vzdelávacom programe, Výchovný program ŠKD
Správu predniesol pp. Rudolf Brisuda. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice. Správa je
zverejnená na verejne prístupnom mieste na stránke školy v časti školské dokumenty.
Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok
2016/2017, zmeny v Školskom vzdelávacom programe, Výchovný program ŠKD
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Rošťák – neprítomný
K bodu číslo 12. Vyhodnotenie ponúk predložených v rámci výzvy na predloženie
ponuky: „Obchodná verejná súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Oravská Lesná“ na odkúpenie vozidla Volkswagen Passat 2. 0 TDI DPF Comforline
V tomto bode programu bolo za účasti prítomných poslancov vyhodnotenie ponúk
predložených v rámci výzvy na predloženie ponuky: „Obchodná verejná súťaže na predaj
prebytočného hnuteľného majetku obce Oravská Lesná“ na odkúpenie vozidla Volkswagen
Passat 2. 0 TDI DPF Comforline. Ponuku predložili traja záujemcovia, ktorí svoju ponuku
v súlade riadne doručili vyhlasovateľovi súťaže obci Oravská Lesná .
Ponuky boli prekontrolované v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predloženie
ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Rozhodujúcim kritériom hodnotenia ponúk
uvedeným vo výzve „Obchodná verejná súťaž“ je celková cena vrátane DPH. Z priebehu
otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk bola vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou
zápisnice OZ.

K bodu číslo 13. Prehodnotenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oravská Lesná

-

-

p. prednosta informoval prítomných, že dôvodom zmeny VZN o odpadoch je
z dôvodu snahy o zavedenie výhodnejšej formy vývozu komunálneho odpadu pre
podnikateľov a väčších producentov odpadu a to v 1100 l nádobách. Uvedená zberná
nádoba totiž v súčasnosti nie je zavedená a nie je zavedený ani jej oficiálny poplatok
za vývoz.
Rovnako je v súvislosti so zmenou zákona o odpadoch potrebné navrhnúť výšku
poplatku za stavebný odpad vznikajúci pri výstavbe nových stavieb. V prípade
prijímania zmien je potrebné aktuálne platné a účinné VZN zrušiť a nahradiť novým
VZN.

Návrh na uznesenie
OZ ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Lesná č. 5 /2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou k 31. 12. 2017
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje

1/zmenu návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v § 5, ods. 1 písm. e/ kde sa slová „ 600,00 EUR“ vypúšťajú a nahrádzajú sa novými slovami
„530,00 EUR“
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek,
proti: 0
zdržal sa: Ladislav Briš, Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

-

ďalej sa prerokovalo zavedenie poplatku za stavebný odpad pre RCH a RD vo výške
150,- €

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje zmenu VZN v § 5, ods. 1 písm. e/ dopĺňa nové písmeno f/ s nasledovným
znením: „f) 150 EUR za triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín pri výstavbe alebo
rekonštrukcii objektov ( rekreačné chaty, chalupa, rodinné domy a iné objekty fyzických
osôb) vyžadujúce stavebné povolenie“.
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
proti: pp. Martin Podstavek, Brňák Jaroslav
zdržal sa: pp. Ladislav Briš, Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu VZN v § 5, ods. 1 písm. e/ dopĺňa nové písmeno f/ s nasledovným
znením: „f) 100 EUR za triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín pri výstavbe alebo
rekonštrukcii objektov ( rekreačné chaty, chalupa, rodinné domy a iné objekty fyzických
osôb) vyžadujúce stavebné povolenie“.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: pp. Podstavek Martin

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Lesná č. 5 /2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanými zmenami
a doplnkami s účinnosťou od 1. 1. 2018.
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 14. Interpelácie poslancov

-

pp. Jozef Brňák mal pripomienku k čiernym stavbám v našej obci a tiež k zlému
zaobchádzaniu s popolnicami pri vysypávaní PDO. Ak sa to bude opakovať,
navrhoval krátiť faktúru a informovať o tom dodávateľa služby

-

pp. Ing. František Brňák žiadal informovať občanov prostredníctvom rozhlasu
o nových zberných miestach / tzv. zberné hniezda/, ktoré sa vytvorili po obci na zber
plastov

-

p. kontrolór navrhol dať túto informáciu o nových zberných hniezdach aj na stránku
obce

K bodu číslo 15. Rôzne
-

pp. Rudolf Brisuda predniesol správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku.
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Uviedol, že predmetom sťažnosti sú narušené susedské vzťahy medzi p. Brišom
Tomášom na jednej strane a p. Jozefínou Mrvovou a Antóniou Skotnickou na druhej
strane

Návrh na uznesenie
OZ
A/ berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku
B/ žiada starostu obce pozvať sporné strany a členov komisie verejného poriadku na obecný
úrad v Oravskej Lesnej za účelom zmierenia
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

pp. Ing František Brňák sa informoval o ukončenie ROEP

-

p. starosta podal nasledovné informácie: ROEP už finišuje. Na obci je ešte 103
návrhov, z toho 83 % už treba len skompletizovať. Tí spolupodielnici, ktorí sa
nedohodnú a nebudú rešpektovať zaslané výzvy na dohodu, budú zapísaní na
jednotlivé parcely v dotknutých šnúrach v pôvodných podieloch. Najkomplikovanejšia
je miestna časť Demänová. Informoval poslancov o zámere ukončiť proces ROEP
v nasledujúcom roku 2018.

-

pp. Jaroslav Brňák žiadal umiestniť nádoby so štrkom pre obyvateľov Bučiny , ktorí
by si v čase poľadovice mohli aj sami posypať cestu

Ďalej sa informoval o obecné auto Suzuki – Vitara, konkrétne o to, ako sa s týmto
majetkom obce naložilo.
-

p. starosta odpovedal, že auto je v zmysle uznesenia OZ vyradené z evidencie
motorových vozidiel o čom má obec k dispozícii doklad a toto vyradenie bolo
vykonané na základe likvidácie tohto osobného automobilu na šrotovisku, čo potvrdil
aj pp. Jozef Brňák
Doklad o jej likvidácii bude zaslaný všetkým poslancom na ich e-mail, aby mohli
informovať občanov o tejto skutočnosti.

-

pp. Rudolf Brisuda sa pýtal na stav realizácie budovania optickej siete zo strany
spoločnosti – ORAVA SK, ktorá sľúbila základnej škole zdarma internet.

-

pp. Ing. František Brňák sa pýtal na nedokončenú cestu medzi Oravskou Lesnou
a Zákamenným

-

p. starosta odpovedal, že bol kontrolný deň, kde stavebný dozor konštatoval, že
zhotoviteľ v rozpore s podmienkami určenými v stanovisku zo strany orgánov
pôsobiacich na úseku dopravy odfrézoval celý úsek opravy cesty čím výrazne
znehodnotil jeho povrch a zapríčinil v niektorých úsekoch mimoriadne zlé podmienky
zjazdnosti cesty. Táto časť cesty je staveniskom a z toho dôvodu sú zodpovední za
zjazdnosť celej tejto časti cesty zhotovitelia zo spoločnosti CESTY SK z Košíc. Obec
nie je ich zmluvný partner, cesta je v správe ŽSK a teda všetky sťažnosti je potrebné
adresovať na správu ciest ŽSK do Dolného Kubína, kde by mali tieto riešiť následne
so zhotoviteľom na úrovni ŽSK.

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal, či sa ide niečo zakúpiť na odhŕňanie chodníkov

-

p. starosta na otázku odpovedal nasledovne: nákup stroja plánujeme v roku 2018

-

p. prednosta predniesol ďalej bola prerokovaná nájomná zmluva obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi : Matúš Kolenčík a Peter Mlich

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou
Oravská Lesná a nájomníkmi:
Matúš Kolenčík a Peter Mlich
pp. Jozef Brňák, Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf
Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák, Martin
Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

Jaroslav Brňák – neprítomný

K bodu číslo 16. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 23.00 hod.
Zapisala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ
v. r.

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

Overovatelia:
Mgr. Emília Chvojková, poslankyňa OZ

Martin Podstavek, poslanec OZ

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

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

U z n e s e n i e číslo 65/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 66/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
A/ berie na vedomie postúpenie sťažnosti rodiny Jaroslava Habláka na kompetentný orgán
– Okresný úrad v Námestove – odbor starostlivosti o životné prostredie v súvislosti
s vypúšťaním žumpy, umiestnenej vo svahu nad RD rodiny Hablákovej
B/ ž i a d a
starostu obce o zvolanie stretnutia a zaslanie výzvy Správe ciest ŽSK, závod Orava
o vyčistenie odvodňovacej priekopy pred skladmi náradia /garážami/ stojacimi na pozemku
vedľa rodinného domu sťažovateľky Hablákovej

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 67/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
ž i ad a
starostu obce zvolať okruh všetkých vlastníkov pozemkov, ktorých sa dotýka miestna
komunikácia /cesta od RD Františka Kolenčíka po RD Jozefa Olberta /v miestnej časti obce
Pribišská

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 68/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zameranie miestnej komunikácie geodetom tak, aby vymeral prístup k rodinným domom
rodiny Kolenčíkovej a Fedorovej po reálne existujúcej ceste a zároveň aj vymeral rozšírenie
cesty na šírku minimálne 4 m v pozemkoch parc. č. 8700/5 po existujúci elektrický stĺp a za
tým účelom vyčlenil časť pozemkov parc. č. 8700/4, 8700/5 registra C a časť z pozemkov
8371, 8301/2, 8301/1 a 8300 registra E

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 69/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
OZ žiada
a/ p. Rudolfa Kolenčíka odstrániť betónové kocky ako aj hlinu medzi betónovými kockami na
pozemkoch parcelných čísiel: 8371, 16868, 8700/5, 16864/1 v lehote do 15. 12. 2017
b/ p. Janu Kojdovú o odstránenie železných roxorov v lehote do 15. 12. 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 70/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zimnú údržbu prístupovej komunikácie k rodine Angely Brachňákovej a Ľudovíta Kurčinu
a to v zimnej sezóne 2017/2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 71/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
OZ schvaľuje refundáciu nákladov do výšky 2000,00 EUR pre Petra Nogu na zabezpečenie
zimnej údržby v miestnej časti Demänová po predložení výkazu reálne odpracovaných hodín

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 72/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
OZ poveruje stavebnú komisiu v jarnom období roku 2018 vykonať obhliadku a prešetrenie
havarijného stavu miestnej komunikácie pri rodinných domoch súp. č. 1155, 1235 v obci
Oravská Lesná a predložiť návrh na spôsob opravy tejto miestnej komunikácie.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 73/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 30/2017 do 30. 6. 2018.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 74/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce pozvať p. Alexandra Briša na ďalšie obecné zastupiteľstvo

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 75/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 76/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 77/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
zmenu rozpočtu obce č. 10 a č. 11 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6 a č. 7 a zmenu
rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na základe
oznámenia o schválenom rozpočte

normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ Oravská Lesná na rok
2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 78/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
A/zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2017 č. 12 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods, 2 písm. b/ a c/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne prekročenie príjmov
a výdavkov
B/ zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 79/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu starostu obce
a/ o bilancií Aktív a Pasív v rokoch 2010 – 2017
b/ o významných výdavkov obce a výške získaných dotácií v prospech obce Oravská Lesná
v rokoch 2015 – 2017
c/ o výške poskytovaných finančných prostriedkov na výkon originálnych kompetencií ZŠ
s MŠ Oravská Lesná od roku 2009

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 80/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 29.11.2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33,

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: Zberný dvor Oravská Lesná , ktorý
bude realizovaný Obcou Oravská Lesná
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
46 000,00 EUR.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 81/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
B/ s c h v a ľ u j e
1. rozpočet na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie
2. programový rozpočet na rok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 82/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu výhľadovo na roky 2019 a 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
2. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na roky 2018- 2020

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 83/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017, zmeny v Školskom
vzdelávacom programe, Výchovný program ŠKD

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 84/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ r u š í
Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Lesná č. 5 /2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou k 31. 12. 2017
B/ s c h v a ľ u j e
1/zmenu návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v § 5, ods. 1 písm. e/ kde sa slová „ 600,00 EUR“ vypúšťajú a nahrádzajú sa novými slovami
„530,00 EUR“
2/ zmenu VZN v § 5, ods. 1 písm. e/ dopĺňa nové písmeno e/ s nasledovným znením:
„f) 100 EUR za triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín pri výstavbe alebo
rekonštrukcii objektov ( rekreačné chaty, chalupa, rodinné domy a iné objekty fyzických
osôb) vyžadujúce stavebné povolenie“.
3 /Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Lesná č. 5 /2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanými zmenami
a doplnkami s účinnosťou od 1. 1. 2018.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

U z n e s e n i e číslo 85/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku
B/ žiada
starostu obce pozvať sporné strany a členov komisie verejného poriadku na obecný
úrad v Oravskej Lesnej za účelom zmierenia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.
U z n e s e n i e číslo 86/2017 zo dňa 8. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
Matúš Kolenčík a Peter Mlich

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v. r.

