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 16. marca 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
16. marca 2017 o 17.00 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, Ing. František Brňák,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík
Neprítomní: p. Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek poslanci OZ - ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
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: Jaroslav Brňák
Ladislav Briš
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Rudolf Brisuda, predseda, pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, členovia
Mandátová komisia: Ing. František Brňák, predseda, pp. Anna Opartyová, Bc. Blažej
Holubčík, členovia
Predseda mandátovej komisie p. Ing. František Brňák konštatoval, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7.

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

za bod 5 doplniť bod 6 – Prerokovanie žiadosti o budovanie optickej siete v obci
vzdušným vedením, nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia
za bod 11 doplniť bod 12 – zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ č. 1 za rok 2017
nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

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

Hlasovanie: za:

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie žiadosti rodiny Vavrečkových o náhradu škody
6. Prerokovanie žiadosti o budovanie optickej siete v obci vzdušným vedením
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
9. Prerokovanie protestu prokuratúra
10. Prerokovanie VZN o opatrovateľskej službe, dotácie a hmotnej núdzi
11. Prerokovanie investičných akcií obce
12. Zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ č. 1 za rok 2017
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. Záver rokovania
K bodu číslo 5. Prerokovanie žiadosti rodiny Vavrečkových o náhradu škody
P . starosta informoval prítomných, že tento bod bol presunutý z prechádzajúceho zasadnutia
OZ na dnešné zasadnutie OZ a to na základe uznesenia č. 82/2016 zo dňa 16. 12. 2016.
V zmysle tohto uznesenia boli prizvané dotknuté subjekty, ktorých sa dotýka problematika
prístupovej komunikácie k rodinnému domu Mariana Vavrečeka. Rovnako je na zasadnutie
prizvaná i súčasná pracovníčka stavebného úradu.
Rodina Vavrečeková žiada o refundáciu nákladou na zhotovenie náhradnej prístupovej cesty,
ktorú budovali okolo rodinného domu Kojdových a Olbertových, nakoľko nedošlo k dohode
s rodinou Václavovou, aby mohli využívať doterajšiu cestu, vedúcu aj cez ich pozemky.
Keďže, podľa ich názoru, nemal stavebný úrad v Oravskej Lesnej vydať stavebné povolenie
na ich stavbu rodinného domu bez toho, aby mali oni ako stavebníci určitý právny vzťah
k pozemkom pod prístupovou cestou v súlade so stavebným zákonom, bola im týmto
konaním spôsobená škoda. Túto žiadajú nahradiť formou preplatenia nákladov na budovanie
náhradnej prístupovej cesty po dohode s rodinnou Olbertovou.
Následne p. starosta otvoril diskusiu.
-

Pp. Jozef Brňák požiadal o slovo p. Ing. Jozefínu Olbertovú, vedúcu stavebného úradu.

-

-

-

-

-

P. Ing. Jozefína Olbertová k danej veci povedala nasledovné:
Predložila prítomným stavebné povolenia Vavrečkových, a Václavových. Stavebné
povolenie Olbertových vydával ešte spoločný stavebný úrad v Námestove (prístupová
komunikácia bola formálne riešená cez pozemok okolo rodiny Kojdových). V stavebnom
povolení Vávrečkových (vydával ho už náš stavebný úrad) sa uvádza, že prístupová cesta
vedie cez existujúcu miestnu komunikáciu. Dňa 29. 6. 2010 prevzali všetci účastníci
konania vo veci vydania stavebného polenia pre stavebníkov Vavrečkových oznámenie
o vydaní stavebného povolenia a vzdali sa práva podať odvolanie. Vtedy k stavebnému
povoleniu a prístupovej ceste neboli žiadne pripomienky. Ak sa bude využívať iná
prístupová cesta, treba zriadiť vecné bremeno. Taktiež uviedla, že p Václav ani
Vavrečkovci nie sú spoluvlastníci poľnej (vozovej) cesty, cez ktorú musia prejsť, aby sa
dostali k svojim rodinným domom. Cesty idú reálne inou trasou, ako sú zakreslené.
pp. Ing. František Brňák povedal, že podľa slov vedúcej stavebného úradu nebola
v stavebnom povolení zakreslená prístupová cesta
p. Ing. Jozefína Olbertová povedala, že bola iba slovne spomenutá, že zatiaľ na účely
prístupu k stavbe slúži existujúca cesta. Ak sa bude využívať iná cesta, bude treba zriadiť
vecné bremeno.
Pp. Bc. Blažej Holubčík, povedal, že cesty si občania do ROEP nedávali. Cesty by mali
prejsť na obec, boli by vlastníctvom obce a tým by bol zabezpečený prístup pre všetkých
občanov. Cesty sa mali spísať do ROEP a podať ako spoločný návrh. Keď si budeme
takto priečiť, nikto sa nikde nedostane. O preplatení by sa mohlo uvažovať, ale s tým, že
cesta by prešla pod obec.
Pp. Anna Opartyová povedala, že buď obec odkúpi túto cestu alebo ostane cesta ich
a nebude sa im preplácať.
Pp. Jozef Rošťák navrhol dať cestu späť ako bola.
Pp. Ing. František Brňák povedal, že pokiaľ má informácie, bolo to podané aj na súd.
Spýtal sa, či bolo súdne konanie alebo bolo pozastavené.
P. Peter Václav odpovedal, že prehrali dva súdy a ani o tom nevedeli. Navrhovatelia však
zobrali návrh späť. V stavebnom povolení nebola zakreslená prístupová cesta.
p. Ing. Jozefína Olbertová povedala, že v stavebnom povolení bola cesta iba slovne
spomenutá. Keď sa cesta asfaltovala, vtedy nikto neprotestoval, nikto nedal žiadne
písomné sťažnosti.
Pp. Jaroslav Brňák sa pýtal k akej prístupovej ceste sa vyjadrovali Václavovci, keď ku
stavebnému povoleniu Vavrečkových nemali žiadne výhrady.
P. Ing. Ľubomír Olbert povedal, že tam bola vyasfaltovaná prístupová cesta. Vtedy nikto
neprotestoval.
Pp. Peter Václav povedal, že on sa s nikým nedohodol.
Pp. Ing Ľubomír Olbert povedal, že keď sa dávali betónové stĺpy na spevnenie cesty,
vtedy súhlas zo strany rodiny Václavovej bol daný.
p. Eva Bartošová povedala, že cesta bola tadiaľ ako býva Jozef Kojda, tvrdila, že si
postavili dom na ceste. Nie je dôvod, aby nejaké škody nahrádzali Vavrečkovcom
p. Vavrečková Ľubomíra chcela ukázať cestu, ktorá bola v stavebnom povolení
p. Mgr. Miroslav Kvak sa pýtal p. Václava, či využívali tú cestu
p. Ing. Ľubomír Olbert povedal, že na tom pozemku mali účasť aj naši rodičia
p. Vavreček povedal, že nemohli sme po tejto ceste chodiť s tatrami a domiešavačmi
p. Václav povedal, že bola dohoda, že tam budú voziť iba stravu. Potom ma dali na súd.
Dva súdy sme prehrali, ani som o tom nevedel
p. starosta povedal, že stavebný úrad vydal stavebné povolenie dobromyseľne. nakoľko
reálne tam bola vyasfaltovaná cesta. V tom čase to bola zo strany stavebného úradu snaha
pomôcť stavebníkom stavať a zmierniť tak prísnosť stavebného zákona, čo sa ukázalo ako

kontraproduktívne. Dnes sa pri stavebných konaniach prísne snažíme dodržiavať , čo
môže potvrdiť aj p. Ing. Jozefína Olbertová, vedúca stavebného úradu, aby stavebníci mali
majetkovo vysporiadané pozemky, ktoré využívajú ako prístup k stavbe ešte pred
vydaním stavebného povolenia. Staré prípady, ako je i tento, však riešiť už nevieme. Ďalej
p. starosta povedal, že mal jednanie so stavebným inžinierom, ktorý sa venuje technickým
štandardom ciest. Ten povedal, že v našej obci sú 2 alternatívy a to :
1. zaradiť cestu ako účelovú komunikáciu na účely prístupu k rodinným domom, ktorá
nemusí byť vysporiadaná a nemusí byť prevedená na obec. Je to cesta, ktorá slúži ako
súkromný prístup k rodinným domom, na ktorej údržbu (bežná a zimná) nie je možné
používať prostriedky obecného rozpočtu,
2. druhou možnosťou je, že to bude miestna komunikácia zaradená do majetku obce. Obec
môže do tejto cesty investovať, je povinná sa o cestu starať a udržiavať ju.
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť rodiny Vavrečekových o náhradu škody, ktorú
spôsobil stavebný úrad Oravská Lesná v hodnote 8 000,- € svojim nezákonným konaním pri
vydávaní stavebného povolenia.
Hlasovanie : Za: 0
Proti: : pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Ladislav Briš, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík
Zdržal sa: pp. Mgr. Chvojková Emília, Jaroslav Brňák
Žiadosť nebola schválená

K bodu číslo 6. Prerokovanie žiadosti budovania optickej siete
-

p. starosta povedal otvoril k tomuto bodu diskusiu.

-

p. Michal Holubčík, zástupca firmy ORAVA SK informoval prítomných, že ministerstvo
dopravy a rozvoja im dalo kladné vyjadrenie na budovanie tejto optickej siete. Boli
oboznámené aj ďalšie dotknuté orgány ako: ŽP OÚ Žilina, odbor cestných komunikácií,
ktorí tiež dali kladné stanovisko. Prípojky budujú po existujúcom vedení, nebudujú nové
stĺpy, idú v línií prípojky eklektického vedenia. Do nových ulíc idú aj zemou, nebudú sa
brániť vykonávať aj výkopové práce. Majú nakúpené káble, plošiny, traktory. Ďalšie
výhody sú, že šírenie optickej siete nevplýva na ľudské žiarenie, nevzťahujú sa na to
poveternostné vplyvy, lepšie rýchlosť, káblom je to bezpečné. Ponúkajú internet zdarma
pre školy, zberný dvor, obecný úrad. Po dohode vedia poskytnúť zľavu na budovanie
kamerového systému a zabezpečenie budov alarmom, vysielanie regionálnej televízie,
omše z kostolov. Na budovách netreba žiadne paraboly, rýchlosť LTV- siete je
garantovaná. Zariadenie na príjem signálu u odberateľa treba zaplatiť.

-

p. starosta po preštudovaní stanoviska zo strany ministerstva dopravy konštatoval, že
v tomto stanovisku sa vyhli odpovedi na otázku, či je možné budovať nové optické siete
v intraviláne obce aj vzdušným vedením, teda opätovne túto otázku ponechávajú na
riešenie pre nižšie orgány s nejasným výkladom vyhlášky. Hrozí, že rozhodnutie

stavebného úradu môže odvolací orgán zrušiť. V tejto diskusii je nevyhnutné vyriešiť
otázku, či je zo strany poslancov prijateľné budovanie tejto siete v našej obci po stĺpoch
elektrického vedenia s ohľadom na funkčnosť územia a jeho vzhľad.
-

p. Mgr. Emília Chvojková povedala, že benefitom tejto optickej siete je, že ju
neovplyvňuje blesk, poskytujú internet škole

-

p. Mgr. Miroslav Kvak k internetu v škole uviedol, že i dnes im je internet poskytovaný
zdarma a zároveň sa spýtal, ako budú riešiť bočné výkopy v nových uliciach.

-

p. Michal Holubčík povedal, že chceli by to riešiť spolu s obcou a tiež sa nebránia
prípojke zemou.

-

p. Lomňančík, občan Oravskej Lesnej povedal, že tiež čaká a túto optickú sieť.

-

p. Jozef Rošťák mal dotaz, či by sa to dalo zosúladiť s miestnym rozhlasom.

-

p. starosta odpovedal, že budovanie miestneho rozhlasu optickými vláknami je podľa slov
technikov finančne náročnejšie, ako klasickým káblovým vedením s napájaním v ústredni
na OcÚ.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje budovanie optickej siete v obci Oravská Lesná po
existujúcich podperných stĺpoch elektrického vedenia
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík
Proti: 0
Zdržal sa: pp. Jozef Brňák

Hlasovanie : Za:

K bodu číslo 7. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení OZ
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

K bodu číslo 8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016

-

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

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za rok 2016
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

-

pp. Ladislav Briš bol neprítomný

K bodu číslo 9. Prerokovanie protestu prokurátora
-

p. prednosta povedal, že prokurátor navrhuje zrušenie niektorých VZN, ku ktorým
pripravil stanoviská, v ktorých uvádza dôvody, pre ktoré sú tieto v rozpore s niektorými
ustanoveniami zákona. Ide najmä o staršie VZN, ktoré boli prijímané podľa vtedajšieho
platného právneho poriadku.
Jedná sa o tieto VZN:

1. Protest prokurátora proti VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, ochrane
verejného poriadku a zelene na území obce Oravská Lesná
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na VZN o vytváraní
zdravého životného prostredia, ochrane verejného
poriadku
a zelene na území obce
B/ vyhovuje protestu prokurátora na zrušenie VZN o vytváraní
zdravého životného prostredia, ochrane verejného
poriadku a zelene na území obce Oravská Lesná
C/ ruší VZN o vytváraní zdravého životného prostredia,
ochrane verejného poriadku a zelene na území
obce Oravská Lesná
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

2. Protest prokurátora proti VZN č. 7/2009 o chove, držbe a ochrane psov na území obce
Oravská Lesná

Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na VZN č. 7/2009 o
chove,
držbe a ochrane psov na území obce Oravská Lesná
B/ vyhovuje protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 7/2009 o
chove, držbe a ochrane psov na území obce Oravská Lesná
C/ ruší VZN č. 7/2009 o chove, držbe a ochrane
psov na území obce Oravská Lesná
Hlasovanie : Za:
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2015 – zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov v obci
Oravská Lesná (ďalej tiež ako „zásady odmeňovania“)
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na VZN č. 2/2015 – zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v obci
Oravská Lesná
B/ vyhovuje protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 2/2015 – zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov v obci
Oravská Lesná
C/ ruší VZN č. 2/2015 – zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v obci Oravská Lesná
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

4. Protest prokurátora proti VZN č. 4/2015 – o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase kampane na území obce Oravská Lesná
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na VZN č. 4/2015 – o
vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v
čase
kampane na území obce Oravská Lesná

B/ vyhovuje protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 4/2015 – o
vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v
kampane na území obce Oravská Lesná
C/ ruší VZN č. 4/2015 – o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase kampane na území obce
Oravská
Lesná .

čase

pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

5. Protest prokurátora proti VZN č. 4/2015 – o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase kampane na území obce Oravská Lesná
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na Protest prokurátora na
VZN č. 3/2003, ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších
zmien a predpisov (Stavebný zákon),
zákon 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v
znení neskorších
predpisov (Cestný zákon) a v
zmysle zákona
416/2001
Z.z.
o
prechode
niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy a
obce a vyššie územné
B/ vyhovuje Protest prokurátora na Protest prokurátora na
VZN č. 3/2003, ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších
zmien a predpisov (Stavebný zákon),
zákon 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v
znení neskorších
predpisov (Cestný zákon) a v
zmysle zákona
416/2001
Z.z.
o
prechode
niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy a
obce a vyššie územné protestu
C/
ruší VZN č. 3/2003, ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení
neskorších zmien a predpisov (Stavebný
zákon), zákon 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách
v znení
neskorších predpisov
(Cestný
zákon) a v zmysle
zákona 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy
a obce a vyššie územné celky.
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

6. Protest prokurátora proti VZN č. 5/2009 o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná .
Návrh na uznesenie: OZ A/ berie na vedomie Protest prokurátora na VZN č. 5/2009
o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná .
B/ vyhovuje protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 5/2009
o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná .
C/ ruší VZN č. 5/2009 o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

K zásadám odmeňovania podali poslanci rôzne návrhy:
-

pp. Jozef Rošťák navrhoval odmeňovať komisie hodinovou sadzbou
pp. Jaroslav Brňák povedal, že treba brať do úvahy rozpočet

Návrh na uznesenie: OZ A/ schvaľuje
1. zmenu návrhu zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v Obci Oravská Lesná, kde v § 5, ods.2 sa
vypúšťajú slová „vo výške 5,00 € za každé
zasadnutie“ a nahrádzajú sa novým nasledovným znením „ vo výške 5,00 € za
každú začatú hodinu“
2. Návrh zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v Obci Oravská Lesná so zmenami a doplnkami
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Bc. Blažej
Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: pp. Rudolf Brisuda

Hlasovanie : Za:

Ďalej k protestu prokuratúra bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Návrh na uznesenie: OZ A/ ukladá prednostovi OcÚ v lehote do 30. 6. 2017
pripraviť návrh nových VZN, týkajúcich sa
oblasti, v ktorých boli VZN zrušené uznesením
číslo 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017,

10/2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
16. 3. 2017
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František Brňák ,Jaroslav
Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie : Za:

O 20. 00 hod. odišiel p. poslanec Bc. Blažej Holubčík
Ďalej sa rokovalo o zaradení o zaradení pp. Ladislava Briša do sociálnej komisie a pp. Ing.
Františka Brňáka do finančnej komisie s účinnosťou od 1. 4. 2017.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie poslancov OZ do
nasledovných komisií s účinosťou od 1. 4. 2017
pp. Ladislav Briš – do sociálnej komisie
pp. Ing. František Brňák – do finančnej komisie
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 10. Prerokovanie VZN o opatrovateľskej službe, dotácie a hmotnej núdzi
-

p. starosta povedal, že podmienky boli prerokované aj na obecnej rade aj na sociálnej
komisií

-

následne predseda sociálnej komisie p. Jozef Brňák predniesol návrh na zmenu VZN o
opatrovateľskej službe, dotácie a hmotnej núdzi. Povedal, že navrhovali nasledovné
zmeny:
o pri dosiahnutí veku 80 rokov, neposudzovať výšku dôchodku;
o ďalej povedal, že najväčšie náklady sú na rozvoz jedla priamo k odberateľom
stravy. Tieto náklady sa ukazujú ako neefektívne v pomere k počtu dotknutých
osôb.

-

pp. Emília Chvojková povedala, že treba zistiť, či by si ľudia vedeli zabezpečiť dovoz
jedlá, napr. vnúčatami zo školy.

-

p. starosta povedal, že oslovil aj katolícku charitu. Keby im obec poskytla priestory napr.
za 1 €, ona by ich na vlastné náklady aj zrekonštruovala. Bola by to „škôlka pre seniorov“.
Platili by cca 5 € na deň, kde započítaná aj cena za obed. Súhlasil s názorom prijatým na
zasadnutí obecnej rady, že by bolo efektívnejšie pristúpiť presunu finančných

prostriedkov určených na rozvoz stravy pre cca 10 ľudí a vyčleniť ich ako príspevok na
stravu pre oveľa väčší počet ľudí. Týmto by sa mohlo pomôcť viacerým ľuďom
a zabezpečenie služby rozvozu jedál by bola ako extra služba pre dôchodcov.
-

pp. Anna Opartyová povedala, či by bol záujem o túto službu. Treba urobiť prieskum.
Taktiež sa treba spýtať občanov, ktorým sa vozia obedy, či by im mal ich kto doviesť.

-

p. prednosta povedal, že sú občania, o ktorých sa nemá kto postarať.

-

pp. Ing. František Brňák, povedal, že úkony nad rámec by si mali zaplatiť rodinní
príslušníci. Obec určí služby, ktoré sa poskytujú v rámci poplatku, nad rámec by si ich
mali priplatiť.

-

p. starosta vyzval poslancov na posielanie návrhov k VZN o opatrovateľskej službe,
dotácie a hmotnej núdzi
K bodu číslo 11.Prerokovanie investičných akcií obce

-

p. starosta jednotlivo predniesol investičné akcie obce. Ide o tieto investičné akcie:
1. rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Lesná .
Jedná sa o rozšírenie a prestavbu jedálne spolu s kuchyňou, vytvorenie nového vstupu
spolu so schodiskom na II. poschodie, vybudovanie 2 tried na poschodí spolu s jednou
multifunkčnou triedou a kabinetom a kanceláriami pre učiteľky.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje:
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu : „Rozšírenie kapacity materskej školy
v obci Oravská Lesná“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok označenej kódom č. IROP-PO2-SC221-2016-10,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Oravská Lesná a platným
programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 26 775,- EUR;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Oravská Lesná;

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

Hlasovanie: za:

2. zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Oravská Lesná. Jedná sa o zateplenie MŠ
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávtný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia
2014-2020, vyhlásenej 27.2.2017, Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4 –
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, na realizáciu projektu:
„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci 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 rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje sumu max. 27 500,EUR

3. zriadenie odborných učební: biologickej učebne, fyzikálnej a chemickej učebne a
učebne pracovného vyučovania
Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje:
- predloženie

ŽoNFP za účelom realizáciu projektu : „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základnej školy v Oravskej Lesnej obstaraním odborných učební, v rámci výzvy
na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Oravská Lesná a platným
programom sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% maximálne však 8000,- EUR ako rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Oravská Lesná
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

4. projekt cezhraničnej spolupráce „INTERREG V-A PL-SK“ s obcou UJSOLY –
zriadenie informačného centra, turistického bodu

-

poslanci navrhovali asanovať budovu, v ktorej sa predávala zelenina (bývalá zastávka
SAD)

-

pp. Jozef Rošťák navrhoval vytvoriť v rámci projektu centra aj minipódium.

Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje: budovanie informačného centra na pozemku
KN – C parc. č. 7747 v k. ú. Oravská
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

5. pp. Rudolf Brisuda navrhol podať žiadosť na dotáciu na rekonštrukciu a výstavbu
požiarnej zbrojnice
-

p. starosta povedal, že sa poskytuje dotácia vo výške 30 000 € bez spolufinancovania

Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje: podanie žiadosti na opravu, rekonštrukciu
a výstavbu požiarnej zbrojnice na pozemku parc.
čísla 16696/3- budova so súp. číslom 1311 a na
pozemku parc. čísla 7797/14 - budova so súp.
číslom 1291 v k. ú. Oravská Lesná
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 12. Zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ č. 1 za rok 2017
-

v tomto bode programu p. starosta informoval prítomných o zmene rozpočtu. Zmena
rozpočtu je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
tiež spomenul, že na výstavbu telocvične sme od urbariátu dostali dar v hodnote 10 000 €.
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie: zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2
písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za rok 2016

Hlasovanie: za:

pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,

proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje: zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b, c, zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov správu
hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2016
Hlasovanie: za:
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0
-

ďalej p. starosta informoval o veľmi zlom technickom stave obecného vozidla, kde oprava
by stála cca 2800 €. V rámci opravy by bolo potrebné repasovať základné časti motora
ako sú : výmena turbodúchadla, rovnanie a brúsenia hlavy motora, výmena naftových
trisiek, výmena filtra pevných častíc, oprava elektronickej parkovacej brzdy prípadne
ďalšie veci, ktoré by v súvislosti s opravou auta vystali. Celkovo bolo v rokoch 2011 až
2014 vyfakturovaných na opravu tohto auta viac ako 23 tisíc EUR. Toto je z môjho
pohľadu nehospodárne.
Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje: nákup nového motorového vozidlá formou
leasingu alebo autoúveru s akontáciou vo výške 35 % z celkovej
; kúpnej ceny auta po dobu trvania 36 mesiacov
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0
poslankyňa Anna Opartyová nebola prítomná.

Hlasovanie: za:

-

K bodu číslo 13. Interpelácie
-

pp. Ing. František Brňák, žiadal stanoviť termín ukončenia ROEP

-

p. Ing. Jozefína Olbertová, vedúca stavebného úradu povedala, že do konca roka 2017 v
rámci procesu ROEP chcú spracovať všetky návrhy na vydržanie, ktoré sú ešte na obci.
Nedá sa však povedať, ako bude stíhať písať rozhodnutia okresný úrad, odbor
pozemkový.

-

pp. Jozef Brňák sa pýtal na výpovednú nájomnú zmluvu Alexandra Briša. Ďalej mal
pripomienku k spadnutému zábradliu pred domovom dôchodcov.

-

p. starosta povedal, že jediný možný krok po výpovedi nájomnej zmluvy zo strany obce je
zaslať p. Alexandrovi Brišovi výzvu na vysťahovanie. Ak by túto neakceptoval, ostáva len
možnosť podať návrh na súd o určenie povinnosti vypratať nehnuteľnosť.

-

-

informoval sa o zmluvu na odvoz odpadu
pp. Jaroslav Brňák navrhol prevážiť odpad potom, ako bude po dedine vyzbieraný do
smetiarskeho auta.
pp. Jozef Rošťák navrhol skontrolovať smetné koše, či občania separujú odpad.
Konštatoval, že podľa informácií od občanov v obci je separácia na veľmi nízkej úrovni.
pp. Ing. František Brňák navrhol, aby sa od 1. 5. 2017 vyvážal PDO každý druhý týždeň.
Ďalej žiadal rozposlať letáky o separovaní odpadu do každej domácnosti, vytvoriť
podmienky pre separovanie a potom uskutočniť kontrolu.
Taktiež žiadal posunúť pri p. Horváthovi na Pribišskej smerom na Tanečník retardéry
ďalej

-

pp. Rudolf Brisuda povedal, že občania žiadajú vytvoriť ďalšie miesto pre zubára

-

pp. Jaroslav Brňák sa pýtal, kedy sa začne budovať kanalizácia

-

p. starosta povedal, že ešte stále nie je ukončené verejné obstarávanie, návrh podalo 12
uchádzačov.

-

p farár požiadal o výrub drevín. Zo štátnej ochrany prírody so sídlom v Námestove osobne
vykonal poverený pracovník obhliadku na mieste, kde odporučil a schválil vyrúbať
poškodené resp. výrazne nahnité dreviny okolo kostola.

-

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: 2-týždňový zber komunálneho odpadu od 1. 5.
2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 14. Rôzne
-

pp. Anna Opartyová mala návrh, aby sa záznam z OZ písal na zasadnutí na notebooku.

-

ďalej bola navrhnutá likvidačná komisia na likvidáciu vyradeného majetku
v nasledovnom zložení: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jozefína Dulovcová, ako členovia
a Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného
majetku k 31. 12. 2016 s účinnosťou od 1. 4.
2017 v nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie

2. Jozef Rošťák, člen komisie
3. Jozefína Dulovcová, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

ďalej p. starosta povedal, že obecné byty sa nedajú odpredať. Byty sú zatiaľ obsadené.
Prideľovanie bytov by malo ísť cez bytovú komisiu a členmi bytovej komisie by mali byť
členovia obecnej rady. Boli navrhnutí nasledovní členovia bytovej komisie:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda
2. JUDr. Marek Majdiš, PhD., člen
2. Mgr. Emília Chvojková, členka
3. Ing. František Brňák, člen
4. Jozef Brňák, člen
s účinnosťou od 1. 4. 2017
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: bytovú komisiu s účinnosťou od 1. 4. 2017
v nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie
2. JUDr. Marek Majdiš, PhD, člen komisie
2. Ing. František Brňák, člen komisie
3. Mgr. Emília Chvojková, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

ďalej sa schvaľovali nájomné zmluvy na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská
Lesná a nasledovnými nájomníkmi: Margita Srogoňová, Ing. Jakub Demko, Ľudmila
Načinová, Alžbeta Podstavková
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: nájomné zmluvy na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
1. Margita Srogoňová
2. Ing. Jakub Demko
3. Ľudmila Náčinová
4. Alžbeta Podstavková

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

Hlasovanie: za:

-

žiadosť mesta Trstená o poskytnutie dotácie pre Eriku Tereštíkovú vo výške 25,50 € na
záujmovú činnosť – cykloturistika, lyžovanie
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: žiadosť na poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosť- cykloturistika, lyžovanie pre Eriku
Tereštíkovú vo výške 25,50 €.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Ing. František
Brňák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Ladislav Briš, Rudolf
Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: pp. Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

-

ďalej pp. Mgr. Emília Chvojková navrhla odmenu pre kontrolóra obce vo výške 30 %
z mesačného platu za polrok 2016

-

pp. Jozef Brňák povedal, že pokiaľ sa odmena neprerokuje inak, platí predošlá odmena

-

následne poslanci navrhli odmenu vo výške 20 % z mesačného platu za II polrok 2016
pre hlavného kontrolóra obce
Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: odmenu pre kontrolóra obce za II. polrok 2016 vo
výške 20 % z mesačného platu od 1. 6. 2016
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František Brňák, Jaroslav Brňák,
Ladislav Briš, Rudolf Brisuda,
proti: 0
zdržal sa: pp. Anna Opartyová, Mgr. Emília Chvojková

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 16. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.30 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Ladislav Briš, poslanec OZ

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

Jaroslav Brňák, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 1/2017
zo dňa 16. 3. 2017_____
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 2/2017
zo dňa 16. 3. 2017_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
budovanie optickej siete v obci Oravská Lesná po
existujúcich podperných stĺpoch elektrického
vedenia

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 3/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
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 4/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
za rok 2016
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 5/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN o vytváraní zdravého
životného prostredia, ochrane verejného poriadku
a zelene na území obce Oravská Lesná
B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN o vytváraní
zdravého životného prostredia, ochrane verejného
poriadku a zelene na území obce Oravská Lesná

C/ ruší
VZN o vytváraní zdravého životného prostredia,
ochrane verejného poriadku a zelene na území
obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 6/2017
zo dňa 16. 3. 2017________

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 7/2009 o chove, držbe
a ochrane psov na území obce Oravská Lesná

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 7/2009
o chove, držbe a ochrane psov na území obce
Oravská Lesná

C/ ruší
VZN č. 7/2009 o chove, držbe
a ochrane
psov na území obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 7/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 2/2015 – zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
a neposlancov v obci Oravská Lesná

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 2/2015 –
zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská Lesná

C/ ruší
VZN č. 2/2015 – zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva,
predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v obci Oravská Lesná
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 8/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 4/2015 – o vymedzení
miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
kampane na území obce Oravská Lesná .

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 4/2015 –
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase kampane na území obce Oravská
Lesná .

C/ ruší
VZN č. 4/2015 – o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase kampane
na území obce Oravská Lesná .

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 9/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 3/2003, ktorým sa
vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
a predpisov (Stavebný zákon), zákon 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov (Cestný zákon) a v zmysle zákona
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy a obce a vyššie územné
celky.

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 3/2003,
ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
zmien a predpisov (Stavebný zákon), zákon
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov (Cestný zákon) a v zmysle
zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a vyššie
územné celky.

C/ ruší
VZN č. 3/2003, ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších zmien a predpisov (Stavebný
zákon), zákon 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (Cestný
zákon) a v zmysle zákona 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
a obce a vyššie územné celky.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 10/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 5/2009 o verejnom
poriadku v obci Oravská Lesná .

B/ vyhovuje
Protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 5/2009
o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná .

C/ ruší
VZN č. 5/2009 o verejnom poriadku v obci Oravská
Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 11/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. zmenu návrhu zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v Obci Oravská Lesná , v § 5, ods.2
nasledovne: slová „vo výške 5,00 € za každé
zasadnutie“ sa vypúšťajú a nahrádzajú sa
novým znením „ vo výške 5 € za každú začatú
hodinu“

2. Návrh zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v Obci Oravská Lesná so zmenami a doplnkami
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 12/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
prednostovi OcÚ v lehote do 30. 6. 2017
pripraviť návrh nových VZN, týkajúcich sa
oblasti, v ktorých boli VZN zrušené uznesením
číslo 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017,
10/2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
16. 3. 2017
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 13/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zaradenie poslancov OZ do nasledovných komisií
s účinnosťou od 1. 4. 2017
pp. Ladislav Briš – člen sociálnej komisie
pp. Ing. František Brňák – člen finančnej komisie

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 14/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo

v

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu
projektu : „Rozšírenie kapacity materskej
školy v obci Oravská Lesná, realizovaného
rámci výzvy na predkladanie žiadostí

pomoci; t.j.

o nenávratný finančný príspevok označenej
kódom č. IROP-PO2-SC221-2016-10“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce Oravská Lesná a platným
programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia
26 775,- EUR
4. zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Oravská Lesná;
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 15/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo

budov,
energetickej
Oravská
Oravská

schvaľuje
1.predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávtný finančný
príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.2.2017,
Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2017-19,
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných
na realizáciu projektu: „Zníženie
náročnosti Materskej školy v obci
Lesná“, ktorý bude realizovaný obcou
Lesná.
2.zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3.zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami

poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo
predstavuje sumu max. 27 500,- EUR

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 16/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. - predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu : „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základnej školy v Oravskej Lesnej
obstaraním odborných učební, v rámci výzvy na
predkladanie projektových zámerov č. IROPPO2-SC222-PZ-2016-2“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce Oravská
Lesná a platným programom sociálneho a
hospodárskeho rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% maximálne však 8000,- EUR ako
rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 17/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

podanie ŽoNFP na vybudovanie informačného
centra na pozemku KN – C parc. č. 7747 v k. ú.
Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 18/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podanie žiadosti na opravu, rekonštrukciu
a výstavbu požiarnej zbrojnice na pozemku parc.
čísla 16696/3- budova so súp. číslom 1311 a na
pozemku parc. čísla 7797/14 - budova so súp.
číslom 1291 v k. ú. Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 19/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods,. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 20/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods,. 2 písm.
b/, c/zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 21/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup nového motorového vozidlá formou
leasingu alebo autoúveru s akontáciou vo výške
35 % z celkovej kúpnej ceny auta po dobu
trvania 36 mesiacov
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 22/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
2-týždňový zber komunálneho odpadu od 1. 5.
2017
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 23/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného
majetku k 31. 12. 2016 s účinnosťou od 1. 4.
2017 v nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie

2. Jozef Rošťák, člen komisie
3. Jozefína Dulovcová, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 24/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
bytovú komisiu s účinnosťou od 1. 4. 2017
v nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie
2. JUDr. Marek Majdiš, PhD, člen komisie
2. Ing. František Brňák, člen komisie
3. Mgr. Emília Chvojková, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
U z n e s e n i e číslo 25/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomné zmluvy na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
1. Margita Srogoňová
2. Ing. Jakub Demko
3. Ľudmila Náčinová
4. Alžbeta Podstavková
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 26/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
žiadosť na poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosťcykloturistika, lyžovanie pre Eriku
Tereštíkovú vo výške 25,50 €.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 27/2017
zo dňa 16. 3. 2017________
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu pre kontrolóra obce za II. polrok 2016 vo
výške 20 % z mesačného platu od 1. 6. 2016.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

