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. septembra 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
8. septembra 2017 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ladislav Briš
Neprítomní: pp. Ing. František Brňák, Martin Podstavek - 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: Anna Opartyová
Rudolf Brisuda
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Augustín Viater, predseda, pp. Martin Podstavek, Bc Blažej
Holubčík, Jozef Brňák , členovia
Mandátová komisia: Mgr. Emília Chvojková, predseda, pp. Jaroslav Brňák, Jozef Rošťák,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Mgr. Emília Chvojková konštatovala, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
-

-

p. starosta navrhol vypustiť 6 a 7 bod programu a presunúť na ďalšie rokovanie
obecného
zastupiteľstva, nakoľko ešte na tieto projekty nevyšli výzvy na
predkladanie žiadosti o NFP
ako bod 6 zaradiť prerokovanie zmeny rozpočtu obce
pp. Bc. Holubčík Blažej navrhol ako bod 7 zaradiť prerokovanie investičných akcií
obce
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, , Rudolf
Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing. Augustín Viater, Ladislav Briš
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
7. Prerokovanie investičných akcií obce
8. Prerokovanie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Obce Oravská Lesná
9. Prerokovanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Obce
Oravská Lesná
10. Prerokovanie návrhu VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce
Oravská Lesná
11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN obce Oravská Lesná č. 1/2015
12. Prerokovanie návrhu VZN o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. Záver rokovania

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.

K uzneseniu číslo 30/2017, bod c/ , ktoré je v plnení p. starosta povedal, že bolo pracovné
stretnutie s poslancami. Podklady k Verejnému obstarávaniu na výber dodávateľa
poskytovania služieb odvozu PDO chce prekonzultovať s verejným obstarávateľom.
V podmienkach súťaže by uchádzači mali naceňovať 2 alternatívy spôsobu vývozu PDO
v našej obci. Cenová ponuka by bola na 1-týždňový a dvojtýždňový zber. Druhá cenová
ponuka by bola naceňovaná nasledovne: počet vývozov smetných nádob by závisel od počtu
členov jednotlivých domácnosti. Praktický by to znamenalo, že napr. pri 1 - 2 členoch
domácnosti by sa jednalo o vývoz s 3- týždňovou periodicitou, napr. do 5 členov – 2týždňová periodicita a napr. viac ako s 5 členmi 1- týždňová periodicita.
Termín plnenia tohto uznesenia sa posunul do 30. 9. 2017.
-

pp. Bc. Blažej Holubčík k systému vývozu PDO povedal, že kde sú napr. dvaja,
dvojtýždňový vývoz stačí ale kde sú už napr. 7 dvojtýždňový vývoz nestačí. Ďalej
mal pripomienku, že keby sa vývoz odpadu zmenil, že niektorým stačí vyviesť raz za
dva týždne a niektorí chcú každý týždeň, či to má opodstatnenie, nakoľko auto musí
prejsť takmer okolo všetkých popolníc

-

p. prednosta na to reagoval, že obec platí nie len za vývoz podľa počtu vysypaných
popolníc ale aj za množstvo odpadu uskladneného na skládke. Práve pri tejto položke
bude v budúcnosti možné ušetriť najviac nákladov.

-

p. starosta povedal, že separácia sa začína zlepšovať a zmenšuje sa veľkoobjemový
odpad, pretože si ho môžu odviesť na zberný dvor.

-

mandátová komisia konštatovala, že sa zasadnutia obecného zastupiteľstva od 17.00
hod., zúčastnil aj poslanec Martin Podstavek a konštatovala, že z celkového počtu
poslancov 11 je prítomných 10.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesenia č. 30/2017 bod C/ ,
odst. 1 do 30. 9. 2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Ladislav Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K uzneseniu číslo 39/2017 p. starosta povedal nasledovné informácie:
- v posledných dňoch sa ukončila oprava oporného múru, ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste
oproti domovu dôchodcov . Stav múru bol už havarijný, hrozil jeho zosuv do potoka V rámci
opráv bol vytvorený masívny betónový základ pozdĺž celej časti oporného múru s tým, že
vrchná časť múru bola úplne vymenená, položená na betónový podklad. Vytvorilo sa nové
oplotenie, parkovacia plocha bola vyložená novou zámkovou dlažbou.

- oprava parkoviska za obecným úradom – táto plocha bola kompletne preasfaltovaná a celá
vyspádovaná do zadnej časti obecného úradu, kde je napojenie na dažďovú kanalizáciu
vedúcu do potoka. Starosta informoval, že podal reklamáciu, nakoľko v jednej časti túto
plochu zle vyspádovali a v niektorých miestach stojí voda.
- rekonštrukcia chodníka pred kostolom a základnou školou – v rámci rekonštrukcie
plánujeme osadiť prvky spomalenia dopravy a to v mieste prechodu pre chodcov pri
bočnom východe z kostola sv. Anny, formou stredových ostrovčekov.
. rekonštrukciou chceme vyriešiť veľký problém s odvodom dažďovej vody stekajúcej
z Brišovky a od cesty zo Zázrivej. Plánujeme pravdepodobne pretlačiť dva priepusty popod
hlavnú cestu II/520, ktoré by odvádzali dažďovú vodu priamo do potoka . V časti pred
Materskou školou sa pripravuje projekt, ktorý rovnako bude riešiť dažďovú vodu
a nestabilný podklad
Dal sa urobiť výškopis a musí sa zhutniť aj podložie.
-

pp. Rudolf Brisuda sa pýtal na prechod pre chodcov pri Obvodnom zdravotnou
stredisku

-

p. starosta odpovedal, že tento sa bude riešiť v rámci II. etapy rekonštrukcie chodníka
smerom od centra na Jasenovsku.
ďalej informoval o plánovanej výstavbe vodovodu na Kubínsku a Lehotsku. Uvažuje
sa s vybudovaním tlakového prívodného potrubia a to z Beskydu po Turoňa a od
Turoňa na Lehotskú a Kubínsku

-

-

v súčasnosti spracovávame štúdiu na komplexnú opravu bytových domov so súp.
číslom 1094 a 1137 . V rámci tejto štúdie je aj nacenenie balkónov. Treba počkať na
výsledky tejto štúdie a následne zvážiť, či komplexná oprava bola ekonomický
výhodná. V prípade jej realizácie by bolo by potrebné vziať bezúročný úver zo ŠFRB
/ Štátny fond rozvoja bývania/

-

stále pretrváva problém s umiestnením kontajnera na odpad na Tanečníku. Obec mala
dohodnutú zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie pozemku, ktorý by slúžil na
umiestnenie tohto kontajnera. Avšak okolitý susedia nesúhlasia s týmto zberným
miestom

-

pp. Ing. Augustín Viater navrhol vydať stavebné povolenie na umiestnenie tohto
zberného miesta

-

-p. starosta odpovedal, že na to netreba stavebné povolenie, stačí ohlásenie

-

pp. Martin Podstavek sa pýtal na ostatné zberné miesta

-

p. starosta odpovedal, že v priebehu septembra ich rozmiestnia skúšobne po obci

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

Hlasovanie: za:

K bodu 6. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
p. starosta informoval prítomných o zmene rozpočtu nasledovne:
-

zmenu rozpočtu č. 7 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 4
podľa § 14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne povolené prekročenie
príjmov výdavkov a zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č. 5 podľa § 14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov, týkajúca sa presunu medzi jednotlivými
položkami napr.:

-

ďalej informoval, že sa previedla oprava podláh v ZŠ Oravská Lesná na II. poschodí ,
na ktorú sa mu podarilo získať dotáciu vo výške 35 450,- €. z ministerstva školstva

-

prebieha sa oprava Domu smútku, na ktorú sme tiež dostali dotáciu z ministerstva
financií vo výške 7000,- € a 9000,- € /spolu 16000,- €/, kde sa realizuje výmena dverí,
okien, štítových okien. odvodnenie celého objektu , vymaľovanie, výmena dlažby,
rekonštrukcia sociálneho zariadenia, elektriky, zakúpenie chladiaceho zariadenia
a vozíka na prevoz truhly

-

na účely opravy cesty smerom na Zázrivú sme získali dotáciu zo Štátnych lesov SR
dotáciu vo výške 10 000,- €

-

na opravu niektorých výtlkov na cestách sme zakúpili infražiarič v hodnote 3600,- €

-

na záchranárske práce – kalamita so snehom – nám boli preplatené faktúry vo výške
9302,- €
Zmena rozpočtu je vypracovaná písomne a tvorí súčasť zápisnice.
V následnej diskusií starosta predniesol predpokladané výdavky súvisiace
s plánovanými investičnými akciami obce

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

a/zmenu rozpočtu č. 7 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 4 podľa §
14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne povolené prekročenie príjmov

a výdavkov.
b/zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 5 podľa §
14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Ladislav Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

zmenu rozpočtu č. 9 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
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ladislav
Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: pp. Bc. Blažej Holubčík

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 7. Prerokovanie investičných akcií obce
-

p. starosta informoval prítomných, že obecné auto VITARA je nepojazdné a je bez
platnej STK a EK. Navrhol kúpiť také vozidlo /PICKUP/ ktoré by malo ložnú plochu,
ťažné zariadenie a mohli by ho prípadne využívať aj pre potreby DHZ obce, čiže auto
na viacstranné využitie, navrhol napr. kúpu vozidlá po operatívnom leasingu od SSE.
V diskusií poslanci dávali rôzne návrhy na typ auta, ktoré by sa malo zakúpiť.

-

pp. Jaroslav Brňák povedal, že staršie typy NISSANU majú napr. mechanické kľučky,
novšie už majú viac elektroniky a preto aj náhradné diely sú drahšie

-

pp. Jozef Brňák, povedal, že je za kúpu radšej novšieho auta a súhlasil s návrhom
starostu kúpiť napr. PICKUP po operatívnom leasingu od SSE

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nákup osobného motorového vozidlá pre účely vykonávania údržby majetku obce a prípadne
pre DHZ obec formou leasingu do výšky 18 500,- €

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

Hlasovanie: za:

ďalej p. starosta informoval prítomných o obecnom aute PASSAT, na ktoré je
potrebné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného hnuteľného
majetku obce Oravská Lesná. Informoval poslancov o záveroch znaleckého posudku
na stav tohto vozidlá, kde bolo konštatované, že v rokoch 2011 - 2014 stav km prudko
klesal a následne stúpal. Rrovnako boli vynaložené veľmi vysoké náklady na opravu
a údržbu tohto auta –/ celkovo až cca 24000,- €/
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
-

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Oravská Lesná – osobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN PASSAT, WIN:
WVWZZZCZ 8P109704 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Ladislav Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

ďalej p. starosta predniesol poslancom návrh, ktorý sa týkal kúpy traktora alebo
nejakého stroja, ktorý by sa využíval na odhŕňanie chodníkov v zime. Ťažké stroje
tento chodník poškodzujú

-

pp. Jaroslav Brňák navrhoval multikáru. Ďalej mal pripomienku, že keď sa vyfrezuje
celý chodník, príde cestný pluh a zas ho celý zahádže snehom.
p. starosta povedal, že v rámci techniky by mal byť zabezpečený aj čelný nakladač
snehu

-

-

pp. Jozef Brňák povedal, že treba to riadne preskúmať, čo by bolo najvýhodnejšie

-

p. starosta požiadal poslancov, aby svoje návrhy, ktoré sa týkajú tejto problematiky
zasielali e-mailom. Následne môže zvolať pracovné stretnutie

-

ďalšou investíciou je oprava miestnych komunikácií v časti Brišovka /II/ nad zimným
štadiónom a v časti Brišovka /I/ nad hlavnou cestou II/520. Táto cesta je už dlhodobo
neriešená a je potrebné, aby sme postupne pristupovali k opravám komunikácií , ktoré
nevyžadujú až tak vysoké náklady na ich opravu. Tieto cesty sú jedným z týchto
prípadov.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

opravu miestnych komunikácií v časti Brišovka /II/ nad zimným štadiónom a v časti
Brišovka /I/ nad hlavnou cestou II/520, podľa výšky schváleného rozpočtu

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

Hlasovanie: za:

Neprítomný poslanec Ing. Augustín Viater
-

ďalej sa pracuje na kolaudácií vodojemu. Tento vodojem treba odvodniť, je tam
vlhkosť a pleseň . Ide o vady, ktoré vznikli už pri jeho výstavbe a dodnes neboli riadne
odstránené

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
opravu vodojemu na účely kolaudačného konania

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

Hlasovanie: za:

-

p. prednosta povedal, že je potrebné zakúpiť zvárací agregát ku vodojemu

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpu zváracieho zariadenia na účely prevádzky obecného vodovodu

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

Hlasovanie: za:

-

pp Rudolf Brisuda mal požiadavku zaradiť medzi investičné investície aj vybudovanie
novej hasičskej zbrojnice. Nakoľko je možnosť dostať dotáciu, ktorá by však
postačovala len na rekonštrukciu existujúcej hasičskej zbrojnice a nie sú vo výhľade
žiadne iné zdroje financovania z mimo rozpočtových prostriedkov, navrhol, aby sa
výstavba novej hasičskej zbrojnice financovala z vlastných zdrojov obce. Z dôvodu
úspory nákladov, navrhol zhotovovať túto stavbu svojpomocne dobrovoľníkmi HZ. P.
starosta navrhol, aby sa predmetným návrhom zaoberala finančná komisie pri

zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie. Miesto na vybudovanie novej
hasičskej zbrojnice navrhli vedľa zimného štadióna - terajšia rukavičkáreň.
-

p. starosta informoval prítomných, že sa začala budovať telocvičňa pri ZŠ s MŠ
v Oravskej Lesnej. Uviedol, že je to po 60 rokoch konečne reálne naplnenie potreby
vybudovať telocvičňu pri základnej skole.

-

pp. Jozef Rošťák, navrhol dať rozpis na kontrolné dni pri výstavbe telocvične

-

pp. Jaroslav Brňák povedal, že to treba kontrolovať podľa projektovej dokumentácie

-

pp. Jozef Brňák povedal, že treba sa poučiť z minulosti, ako sa nekvalitne stavalo,
v akom havarijnom stave sa nachádzajú niektoré budovy

-

p. Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ Oravská Lesná povedal, že rekonštrukčné
práce – šatne sú urobené kvalitne a je spokojný, že táto firma robí rekonštrukciu Domu
smútku. Telocvičňu tiež majú pod dozorom, nakoľko sú v škole každý deň.

-

pp. Bc Blažej Holubčík povedal, že by bolo potrebné prizývať členov stavebnej
komisie na kontrolné dni

-

p. starosta povedal, že pravdepodobne kontrolné dni budú pondelky. Skontaktujeme
stavebný dozor, aby poslanci OZ a členovia stavebnej komisie sa mohli zúčastňovať
kontrolných dní. Taktiež sľúbil poslancom, že sa nakopírujú CD, na ktorých budú
mať projektovú dokumentáciu telocvične

K bodu číslo 8. Prerokovanie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Oravská Lesná
. návrh VZN predniesol prednosta OCÚ. Je vypracované písomne a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu návrhu všeobecného záväzného zariadenia obce Oravská Lesná o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Oravská Lesná nasledovne:
a/ v § 3, ods. 1, písm. a/ sa vypúšťajú slová „nedeľa až štvrtok“ a nahrádzajú sa slovami
„pondelok až štvrtok“ a za slová „22.00 hod .“ sa vkladajú slová „ a nedeľa v čase od
12.00 hod. do 22.00 hod.“

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

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
b/ § 3, ods.1, doplniť bod b/ s nasledovným znením „ prevádzkarne poskytujúce pohostinské
služby /typu: reštaurácie, hotely a penzióny/ v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 8.00 hod. do
22.00 hod.“ a pôvodný bod b/ zmeniť na bod c/, pôvodný bod c/ zmeniť na bod d/ a bod d/
zmeniť na bod e/
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Ladislav Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
c/ v § 3, ods. 1 sa vypúšťa písmeno h/ a i/ a pôvodný bod j/ zmeniť na písmeno h/ a pôvodný
bod k/ zmeniť na písmeno i/. Ďalej sa v § 3, za ods. 1 vkladá ods. 2 s nasledovným znením:
„Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území Obce zo dňa 31. 12.
príslušného kalendárneho roka na 01. 01. nasledujúceho roka je bez obmedzenia.“
Nasledujúce odseky sa prečíslujú podľa poradia.

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

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 01/2017 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Oravská Lesná
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ladislav
Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: pp. Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9. Prerokovanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na
území Obce Oravská Lesná
Návrh VZN predniesol p. prednosta OcÚ. Je vypracované písomne a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 2/2017 o niektorých podmienkach
držania psov na území Obce Oravská Lesná
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík , Ing.
Augustín Viater, Ladislav Briš, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

O 20.15 hod. opustil rokovaciu miestnosť poslanec p. Bc. Blažej Holubčík
K bodu číslo 10. Prerokovanie návrhu VZN o umiestňovaní volebných plagátov na
území Obce Oravská Lesná
Návrh VZN predniesol p. prednosta OcÚ. Je vypracované písomne a tvorí súčasť zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 3/2017 o umiestňovaní volebných
plagátov na území Obce Oravská Lesná

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

Hlasovanie: za:

-

pp. Ladislav Briš bol neprítomný pri hlasovaní.

K bodu číslo 11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN obce Oravská Lesná č.
1/2015 a k bodu číslo 12. Prerokovanie návrhu VZN o náhradnom zásobovaní vodou,
odvádzanie odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská
Lesná
k týmto bodom programu p. prednosta predniesol protest prokurátora a zároveň predniesol aj
návrh na VZN o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná. Je vypracované písomne a tvorí
súčasť zápisnice.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
B/ vyhovuje
Protestu prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
C/ ruší
VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
D/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2017 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná

odpadových

vôd

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

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 13. Interpelácie poslancov
-

pp. Jozef Brňák upozornil, že pri obchôdzkach katastra obce zistil, že saniektoré
stavby realizujú bez stavebného povolenia, resp. mimo územného plánu. Žiadal, aby
stavebný úrad riešil uvedené stavby v zmysle ustanovenia stavebného zákona

-

p. starosta potvrdil, že v prípade neoprávnených alebo čiernych stavieb, vykoná
stavebný úrad vždy, keď sa o nich dozvie štátny stavebný dohlaď a stavbu zastaví.
V takomto prípade by malo prebehnúť aj priestupkové konanie o uložení pokuty
a stavebník má byť vyzvaný aby predložil doklady týkajúce sa kontrolovanej stavby.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo žiada
starostu obce aby pripravil reláciu a túto zverejnil na internete, ktorá sa bude týkať
porušovania stavebného zákona v obci Oravská Lesná, tzv. čierne stavby.

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

Hlasovanie: za:

-

pp. Rudolf Brisuda sa vyjadroval ku ceste na Bučinu a navrhoval umiestniť značku,
ktorá bude obmedzovať rýchlosť a tonáž

-

pp. Martin Podstavek mal pripomienku, že cesta pri Trojici je vo veľmi zlom stave.

-

pp. Jozef Brňák povedal, že na opravu cesty by malo prispieť Poľnohospodárske
družstvo v Oravskej Lesnej , nakoľko tiež túto cestu využíva a nie málo. Bolo by treba
Poľnohospodárske družstvo v Oravskej Lesnej osloviť

-

pp. kontrolór obce Mgr. Jaroslav Mateáš povedal, že cestou na Bučinu chodí aj veľa
domiešavačov, ktoré túto cestu ničia. Tiež by mali prispieť na opravu tejto cesty.

-

pp. Martin Podstavek mal dotaz ohľadom kanalizácie

-

p. starosta povedal, že v súčasnosti ešte stále, napriek tomu, že už uplynula lehota,
nemáme k dispozícii protokol o výsledku kontroly verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby. V prípade, že i naďalej bude dochádzať k prieťahom pri spustení
realizácie projektu, pristúpi k podaniu žaloby a bude finančné plnenie do výšky 8,3
mil. eur vymáhať súdne.

-

pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal na materskú škôlku

-

p. starosta povedal nasledovné informácie:

-

na opravu a rekonštrukciu interiéru a exteriéru materskej škôlky sú potrebné finančné
prostriedky vo výške cca 1. mil. €, kde vonkajšia úprava by predstavovala: výmena
okien. odvodnenie základov, uteplenie, vonkajšia fasáda, rekonštrukcia strechy.
Vnútorná úprava by predstavovala: rekonštrukcia jedálne, kuchyne, vybudovanie
horných tried, nového schodiská, vnútorné vybavenie atď. V tomto momente nemá
oficiálnu informáciu o stave hodnotenia projektu.

Na vrchnom strope učni vysekali hrubý plášť a kým sa nezačne s rekonštrukciou, položí sa na
strom sklená vata, ktorá bude zatiaľ tepelným izolantom
-

p. kontrolór sa pýtal na cestu smerom Oravská Lesná – Zákamenné

-

p. starosta povedal, že verejné obstarávanie je na úrade pre verejné obstarávanie a čaká
sa na protokol o výsledku kontroly. Práce by sa mali začať ešte v roku 2017 a skončiť
v roku 2018

-

pp. Jaroslav Brňák poprosil, aby podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva boli
posielané týždeň predtým

K bodu číslo 14. Rôzne
V tomto bode programu bola prejedaná žiadosť, ktoré si podalo eRKo-Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí z Oravskej Lesnej. Predmetom žiadosti bolo poskytnutie miestnosti, kde
by sa títo mladí mohli stretávať a vyvíjať tak svoje aktivity s deťmi z Oravskej Lesnej
p. starosta pochválil prospešnú činnosť eRKo hnutia. Sú to dobrovoľníci, bolo by ich treba
v tejto dobrovoľnej činnosti podporiť. Hnutie eRKo dlhé roky malo poskytnutú miestnosť,
o ktorú sa teraz delia s detským centrom Sedmokráska
Navrhoval aby miestnosť ostala naďalej eRKo - hnutiu aj Sedmokráske s tým, že eRKo –
hnutiu by sa poskytla miestnosť, ktorá sa nachádza oproti spomínanej miestnosti. Obec by im
na úhradu nájmu tejto miestnosti poskytla dotáciu. Túto alternatívu navrhli aj z toho dôvodu,
že nie vždy sa dajú zosúladiť aktivity malých deti s väčšími deťmi, čo sa týka časového
rozpätia, hračiek, atď. Poznamenal, že si rovnako váži činnosť detského centra Sedmokráska
a chce aby obidve združenia fungovali na napĺňali účel, na ktorý sú zriadené
pp. Jozef Rošťák mal pripomienku, že kalčeto ako aj pingpongový stôl, ktorý sa nachádza
v pastoračnom centre by sa mohol preniesť do tejto miestnosti
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722,
DIČ: 2020561774 a eRKo – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí z Oravskej Lesnej,
Územie Orava – Liptov so sídlom: Hradišská 627/6 Liptovský Mikuláš na poskytnutie
miestnosti v priestoroch kultúrneho domu na dobu neurčitú

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

Hlasovanie: za:

-

ďalej boli prejednané dlhodobé pohľadávky na odpis, ktoré tvoria súčasť zápisnice
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

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

Hlasovanie: za:

-

opätovne bolo prejednané usporiadanie pozemkov pod Základnou školou. Keďže na
minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva kúpna zmluva k usporiadaniu pozemkov pod
Základnou školou nebola schválená, nebolo možné podať projekt na odborné učebne
a tak sme prišli o možnosť získať nenávratný finančný príspevok vo výške 151 000,- €.
Ďalší návrh zo strany Brišovcou bol – 16 € /m2

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar. 16.06.1942,
rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim : Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722 zastúpená starostom obce JUDr.
Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/10zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o
výmere 3380 m2,č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 16,- Eur/m2, spolu
kúpna suma 31232,- Eur, slovom dvadsaťosemtisíctristoštyri Eur, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne : ½ kúpnej ceny vo
výške 15616 Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto zmluvy
obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 15616,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do
jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami
Hlasovanie: za:
pp. Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, , Ing. Augustín Viater,
proti: Anna Opartyová, Jozef Brňák,
zdržal sa: Martin Podstavek, Ladislav Briš, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák
Uznesenie nebolo prijaté
V diskusií sa poslanci zhodli na tom, že maximálna výška kúpnej ceny bude 14,- € /m2.
Vychádzali najmä z toho, že maximálna všeobecná hodnota týchto pozemkov je 14 €, /m2.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar. 16.06.1942,
rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim : Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722 zastúpená starostom obce JUDr.
Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/10zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o
výmere 3380 m2,č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 14,50,- Eur/m2, spolu
kúpna suma 28304,- Eur, slovom dvadsaťosemtisíctristoštyri Eur, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne : ½ kúpnej ceny vo
výške 14152 Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto zmluvy
obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 14152,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do
jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková,
Rudolf Brisuda, , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ladislav
Briš
proti: Anna Opartyová
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo delegovaných zástupcov obce
za členov rady školy pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná 299 v nasledovnom zložení:

1. Ing. Augustín Viater
2. Rudolf Brisuda
3. Mgr. Emília Chvojková
4. Anna Opartyová
Pp. Mgr Emília Chvojková nesúhlasila so svojou delegáciou a bol navrhnutý pp. Ladislav
Briš.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
na návrh starostu obce delegovaných zástupcov obce za členov rady školy pri ZŠ s MŠ
Oravská Lesná 299 v tomto zložení:
1. Ing. Augustín Viater
2. Rudolf Brisuda
3. Ladislav Briš
4. Anna Opartyová
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, , Ing. Augustín Viater, Martin
Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0

Hlasovanie: za:

zdržal sa: 0

-

ďalej bolo prerokované udelenie súhlasu na otvorenie pobočky stávkovej kancelárie
NIKÉ v priestoroch Baru Lesňanka, Oravská Lesná 289

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
udelenie súhlasu na otvorenie pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ v priestoroch Baru
Lesňanka, Oravská Lesná 289
Hlasovanie: za
0
proti: Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Mg. Emília Chvojková, , Rudolf
Brisuda, , Ing. Augustín Viater, Martin Podstavek, Ladislav Briš
zdržal sa: pp. Jaroslav Brňák, Jozef Brňák
Uznesenie nebolo prijaté.

-

udelenie súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke ˇŠtadión – Bar, Oravská Lesná 364

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej
kancelárie na prevádzke Štadión – Bar, Oravská Lesná 364
za:
proti:

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

Uznesenie nebolo prijaté.

-

ďalej bola prerokovaná nájomná zmluva obecných bytov medzi Obcou Oravská
Lesná a nájomníkom Mária Florková

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkom:
Mária Florková
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, , Rudolf Brisuda, , Ing. Augustín Viater, Martin
Podstavek, Ladislav Briš
proti: 0

Hlasovanie: za:

zdržal sa: 0
-

p. prednosta informoval prítomných o zosúvaní svahu pri p. Jaroslavovi Hablákovi na
Pribišskej a o závadách na chodníku v úseku od p. Jozefa Murína po p. Mazúrovú.

-

p. starosta povedal, že bude treba dať na chodník reklamáciu

-

pp. Martin Podstavek informoval prítomných, že na ceste smerom ku Škole v prírode
sa prepadáva most

-

pp. Mgr. Emília Chvojková povedala, že videla už viackrát nákladné autá, ako sú
zaparkované na chodníku v Ústredí obce

-

pp. Jozef Brňák mal pripomienku, aby sa vedúca stavebného úradu p. Ing. Jozefína
Olbertová raz za mesiac prešla po obci ohľadom čiernych stavieb

-

p. starosta povedal, že p. Ing. Olberová Jozefína, vedúca stavebného úradu môže aj
poslancom alebo stavebnej komisií poskytnúť zoznam stavebných povolení, podľa
ktorých zistia, ktoré stavby sú nelegálne
K bodu číslo 15. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 21.40 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:
Anna Opartyová, poslanec OZ

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

Rudolf Brisuda, poslanec OZ

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

U z n e s e n i e číslo 44/2017 zo dňa 8. 9. 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 45/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 30/2017 bod C/ odst.1 do 30. 9. 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 46/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie

na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 47/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
berie

na vedomie

a/zmenu rozpočtu č. 7 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 4 podľa §
14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.
b/zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením starostu č. 5 podľa §

14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z. konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 48/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 9 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 49/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup osobného motorového vozidlá pre účely vykonávania údržby majetku obce a prípadne
pre DHZ obce formou leasingu do výšky 18 500 €

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 50/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Oravská Lesná – osobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN PASSAT, WIN:
WVWZZZCZ 8P109704 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 51/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu miestnych komunikácií v časti Brišovka /II/ nad zimným štadiónom a v časti
Brišovka /I/ nad hlavnou cestou II/520, podľa výšky schváleného rozpočtu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 52/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu vodojemu na účely kolaudačného konania

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 53/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu zváracieho zariadenia na účely prevádzky obecného vodovodu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 54/2017 zo dňa 8. 9. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu návrhu všeobecného záväzného zariadenia obce Oravská Lesná o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Oravská Lesná nasledovne:

a/ v § 3, ods. 1, písm. a/ sa vypúšťajú slová „nedeľa až štvrtok“ a nahrádzajú sa slovami
„pondelok až štvrtok“ a za slová „22.00 hod .“ sa vkladajú slová „ a nedeľa v čase od
12.00 hod. do 22.00 hod.“
b/ § 3, ods.1, doplniť bod b/ s nasledovným znením „ prevádzkarne poskytujúce pohostinské
služby /typu: reštaurácie, hotely a penzióny/ v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 8.00 hod. do
22.00 hod.“ a pôvodný bod b/ zmeniť na bod c/, pôvodný bod c/ zmeniť na bod d/ a bod d/
zmeniť na bod e/
c/ v § 3, ods. 1 sa vypúšťa písmeno h/ a i/ a pôvodný bod j/ zmeniť na písmeno h/ a pôvodný
bod k/ zmeniť na písmeno i/. Ďalej sa v § 3, za ods. 1 vkladá ods. 2 s nasledovným znením:
„Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území Obce zo dňa 31. 12.
príslušného kalendárneho roka na 01. 01. nasledujúceho roka je bez obmedzenia.“
Nasledujúce odseky sa prečíslujú podľa poradia.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 55/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 01/2017 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 56/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 2/2017 o niektorých podmienkach
držania psov na území Obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 57/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 3/2017 o umiestňovaní volebných
plagátov na území Obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 58/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a

vedomie

Protest prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
B/ vyhovuje
Protestu prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
C/ ruší
VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná
D/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2017 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 59/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722,
DIČ: 2020561774 a eRKo – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí z Oravskej Lesnej,
Územie Orava – Liptov so sídlom: Hradišská 627/6 Liptovský Mikuláš na poskytnutie
miestnosti v priestoroch kultúrneho domu na dobu neurčitú

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 60/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce, aby pripravil reláciu a túto zverejnil na internete, ktorá sa bude týkať
porušovania stavebného zákona v obci Oravská Lesná, tzv. čierne stavby.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 61/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpis dlhodobých a premlčaných pohľadávok

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 62/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi predávajúcou : Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar. 16.06.1942,
rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/9, Sučany, a kupujúcim : Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO:00314722 zastúpená starostom obce JUDr.
Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
podielu 52/144-ín pozemkov parciel registra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/10zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o
výmere 3380 m2,č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za kúpnu cenu vo výške 14,50,- Eur/m2, spolu
kúpna suma 28304,- Eur, slovom dvadsaťosemtisíctristoštyri Eur, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne : ½ kúpnej ceny vo

výške 14152 Eur, bude vyplatená predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tejto zmluvy
obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške 14152,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do
jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 63/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh starostu obce delegovaných zástupcov obce za členov rady školy pri ZŠ s MŠ
Oravská Lesná 299 v tomto zložení:
1. Ing. Augustín Viater
2. Rudolf Brisuda
3. Ladislav Briš
4. Anna Opartyová

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 64/2017 zo dňa 8. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkom:
Mária Florková

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

