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. februára 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
16. februára 2018 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová,
Jaroslav Brňák, Mgr. Emília Chvojková, Rudolf Brisuda,
Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Martin Podstavek - /prítomný od 19.45 hod./
Neprítomný:

pp. Ladislav Briš

Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Jozefína Dulovcová, účtovníčka
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: Anna Pojezdalová
Overovatelia: Anna Opartyová
Jaroslav Brňák
K bodu 3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Rudolf Brisuda , predseda, pp. Mgr. Emília Chvojková, Ing. František
Brňák, členovia
Mandátová komisia: Bc. Blažej Holubčík, predseda, pp. Ing. Augustín Viater, Jozef Rošťák,
členovia
Predseda mandátovej komisie p. Bc. Blažej Holubčík konštatoval, že OZ je
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.

uznášania

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
p. starosta navrhol za bod č. 4 doplniť bod č. 5 – Žiadosť Dušana Murína o prerokovanie
opravy povrchovej úpravy miestnej komunikácie
- bod č. 5 sa prečísluje na bod č. 6
- za bod 6 – doplniť bod č. 7– Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti 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, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
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. Žiadosť Dušana Murína o prerokovanie opravy povrchovej úpravy miestnej
komunikácie
6. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
8. Prerokovanie plnenia rozpočtu za rok 2017
9. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce č. 1 na rok 2018
10.Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy (vysporiadanie vlastníckeho práva obce
k prístupovej komunikácii v miestnej časti Pribišská)
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver rokovania
Kbodu číslo 5. Žiadosť Dušana Murína o prerokovanie opravy povrchovej úpravy
miestnej komunikácie

-

p. Dušan Murín k uvedenej žiadosti povedal nasledovné: každý rok na jar a pri
zlievkach musí z tejto cesty zhŕňať blato a dosypávať štrk. Preto žiadal upraviť túto

cestu tým, že by sa zakryla asfaltovým povrchom. Cesta je vedená ako obecná,
s výnimkou časti, kde je táto situácia najhoršia
-

pp, Ing. Augustín Viater sa pýtal, či natiahnutie asfaltového povrchu vyrieši problémy
s vodu na tejto ceste

-

pp. Bc. Blažej Holubčík povedal, že je najlepšie hľadať riešenie priamo na mieste

Návrh na uznesenie: OZ
1. berie na vedomie žiadosť Dušana Murína o prerokovanie opravy povrchovej úpravy
miestnej obecnej komunikácie
2. poveruje stavebnú komisiu vykonaním obhliadky miesta poškodenej miestnej komunikácie
za prítomnosti p. Dušana Murína v termíne do 31. 5. 2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 6. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení.
Pri uznesení č. 52/2017 je potrebné zmeniť termín plnenia uznesenia.
Na základe uvedeného návrhu prebehla krátka diskusia ohľadom stavu existujúceho
vodojemu.
- p. prednosta v tejto diskusií povedal, že v jarnom období 2018 sa ide celá budova
vodojemu odkopať nakoľko je napitá vodou a zeminou, kde na vysušenie bude treba
aspoň 2 mesiace. V budove je príliš veľa svetlá, čo napomáha množeniu živých
organizmov a plesne. Odkopávať by sa malo cca 3 m do hĺbky. Budova sa tiež oplotí.
-

pp. Ing. Augustín Viater mal návrh zaizolovať budovu zvonku a v prípade priaznivého
počasia odkopanie okolo vodovodu realizovať čím skôr

-

pp. Bc. Blažej Holubčík povedal, že je potrebné vodovod čím skôr skolaudovať,
nakoľko sme v strate

-

p. kontrolór povedal, že bude treba prejedať so spoločnosťou OVS
nájom za
potrubie, ktoré užívajú v časti od Novej rieky smerom k vodojemu na Brišovke, časť
vodovodu na Brišovke. Táto žaloba o zaplatenie nájomného už bola podaná, avšak
z dosiaľ neznámych príčin bola vzatá v predchádzajúcom období 2011 – 2014 späť.
pp. Ing. František Brňák povedal, že je potrebné presne vytýčiť úlohy, ktoré je
potrebné splniť, aby sme mohli vodovod skolaudovať.

-

p. starosta navrhol pracovné stretnutie a priamo na mieste vykonať obhliadku
miestneho vodovodu. Tiež povedal, že bude potrebné požiadať projektanta
o vyjadrenie sa k viacerým alternatívam opravy budovy vodovodu a to buď asanácia
budovy alebo oprava budovy, podľa toho, čo bude cenovo výhodnejšie

-

pp. Jozef Rošťák navrhol dané úlohy týkajúce sa kolaudácie vodovodu dohodnúť na
pracovnom stretnutí

-

pp. Mgr. Emília Chvojková dôrazne apelovala na to, aby sa kolaudácia urýchlila,
samozrejmé pokiaľ to bude možne.

Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 do konca augusta 2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Návrh na uznesenie
OZ žiada starostu obce zvolať pracovné stretnutie poslancov, ktoré sa bude týkať obecného
vodovodu v termíne do 16. 3. 2018
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

-

-

ďalej p. starosta informoval poslancov OZ ohľadom zatrubnenia odvodňovacej
priekopy pred skladmi náradia /garážami/ stojacimi na pozemku vedľa rodinného
domu Hablákových v miestnej časti Pribišská. Konalo sa stretnutie, na ktorom boli
prítomní poslanci OZ a vlastníci jednotlivých garáži a rodina Habláková spolu so
zástupcami správy ciest ŽSK, pracovisko v Dolnom Kubíne. /ďalej správa ciest / Na
tomto stretnutí sa so správou ciest dohodlo, že po spracovaní rozpočtu na zatrubnenie
odvodňovacej priekopy hlavnej cesty až po priepusty pri rodinnom dome
Hablákových dôjde k stretnutiu s riaditeľom správy ciest, aby sa dohodlo o spôsobe
spolufinancovania tohto projektu. Čo sa týka zosuvu svahu s miestnou komunikáciou
nad rodinným domom Hablákových, v spolupráci s Okresným úradom v Námestove
sa rieši posudok tohto celého územia z pohľadu hydrogeologických vlastnosti tohto
svahu. Hneď ako bude priaznivejšie počasie, geohydrológovia dajú svoje stanovisko.
ďalej informoval prítomných, že p. prednosta na základe podkladov /faktúry a vážne
lístky od dodávateľa poskytovania služieb odvozu PDO/, spracoval štatistiku vývozu
PDO, konkrétne objemu vývozu komunálneho odpadu, počtu vysypávaných kuka
nádob /popolníc/ako aj frekvenciu vývozov Táto štatistika poslúži na spracovanie

prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci
verejného
obstarávania. Podrobnosti bude potrebné prerokovať na pracovnom stretnutí
poslancov.
-

pp. Mgr. Emília Chvojková mala návrh triediť aj popol a navrhovala tiež žetónový
zber -odpadu

-

pp. Ing. František Brňák bol tiež za separovanie popola. Konštatoval, že za 2 -3 roky
sa zdvojnásobní cena odvozu PDO, nakoľko ministerstvo pripravuje návrh na
mnohonásobné zdraženie vývozu odpadu. Oravská Lesná je špecifická tým že sa tu
ešte veľa kúri uhlím a keby sa popol vyseparoval boli by náklady určite nižšie. Tak
ako sa využívajú nádoby na biomasu a kompostéry, bude potrebné postupne zaviesť
nádoby aj na tento popol

-

pp. Jaroslav Brňák konštatoval, že by bolo treba prijať uznesenie, že sme
znevýhodnená obec, nemáme zľavy na vlaky, nemáme plyn a chceme nejaké úľavy
v inej oblasti ako napr. zber odpadu

-

p. prednosta tiež upozornil, že sa do nádob so sklom a papierom dáva odpad, ktorý
tam nepatrí. Výrazne to komplikuje prácu s týmto odpadom a logický aj neúmerne
zvyšuje náklady na separáciu.

-

pp. Bc. Blažej Holubčík konštatoval, že dedina je už čistejšia ako po minulé roky, už
sa viac separuje

- p. starosta povedal, že ak by sme chceli triediť aj popol, je potrebné po obci dať nádoby na
separovanie popola . Tiež informoval prítomných, že na úrovni ZMOBO / Združenie miest
a obcí Biela Orava/ ako partnerská organizácia ZMOS /Združenie miest a obcí Slovenska/
prijali uznesenie, v ktorom žiadajú vytvoriť model kompenzácie týchto znevýhodnených obcí.
Do dnešného dňa zatiaľ nemajú žiadne stanovisko. V rámci Slovenska patrí Biela Orava
medzi veľmi dobre separujúcu časť Slovenska / zákonná požiadavka je vyseparovať menej
ako 14 kg na osobu, pričom združenie Biela Orava vyseparuje viac ako 35 kg na osobu.
Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia 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,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správu predniesol hlavný kontrolór obce. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.
Kontrolná činnosť vychádzala z plánu kontrolnej činnosti. Medzi pravidelné kontroly patrila
kontrola plnení uznesení, schváleného rozpočtu, rozpočtových pravidiel, daňových
a nedaňových príjmov, bežných výdavkov, kontroly pokladničnej hotovosti atď. Z kontrol
boli vypracované záznamy .Odporúčal aktualizovať zásady na obeh účtovných dokladov. Pri
kontrole nájomných zmlúv neboli zapracované nové tarify,, ktoré boli schválene v roku 2011.
Tieto zmluvy by sa mali aktualizovať a vypracovať k ním nové dodatky a zverejniť na
webovej stránke obce.
Ďalej zdôraznil, že treba neustále informovať občanov všetkými možnými dostupnými
prostriedkami o platení miestnych daní a poplatkov. Jedná sa hlavne o neplatičov, ktorí
nemajú zaplatené dane za viaceré obdobia.
Následne bola otvorená diskusia:
-

pp. Bc. Blažej Holubčík mal tieto pripomienky:
žiadal obnoviť zásady hospodárenia s majetkom obce
pýtal sa na zoznam dlžníkov, týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov
a na obecné auto Vitara

p. starosta odpovedal: dlžníci týkajúci sa miestnych daní a poplatkov sú z viacerých období.
Niektorí už nežijú a nebolo po nich dedičské konanie. V prípade aktualizácie zásad
hospodárenia s majetkom obce odporučil, aby finančná komisia spracovala návrh, ktorý bude
prerokovaný poslancami OZ. Obecné auto značky Suzuki Vitara neprešlo technickou
kontrolou, a teda to bol majetok, ktorý bol pre obec neupotrebiteľný. Na základe toho, že sa
auto stalo nepojazdným, bolo vyšrotované na šrotovisku v Námestove. Doklad o vyšrotovaní
a vyradení z evidencie vozidiel bol zaslaný všetkým poslancom e-mailom.
-

p. kontrolór informoval prítomných, že na daní za ubytovanie sa prihlásilo 17 osôb.

-

p. starosta dodal, že i pri takomto nízkom počte registrovaných ubytovateľov k daní za
ubytovanie sa podarilo vložiť do oblastnej organizácie cestovného ruchu Klaster
ORAVA, ktorej sme členom 4300,- eur. Tieto peniaze budú na základe dotácie zo
strany ministerstva zhodnotené o 20 % a využité na rozvoj cestovného ruchu v našej
obci /lepšie označenie dediny, turistických atrakcií atď./ Keby ubytovatelia pochopili,
že z tejto dane za ubytovanie by sa mohol cestovný ruch rozvíjať oveľa intenzívnejšie,
vyber tejto dane by sa niekoľkonásobne zvýšil a rozvoj turizmu by bolo z čoho
financovať.

-

pp. Ing. František Brňák žiadal prijať opatrenia k nedoplatkom na daní a PDO

-

pp. Jozef Rošťák navrhol postúpiť vymáhanie pohľadávok /nedoplatky na dani a PDO,
nájomné/ advokátskej kancelárií s tým, že táto zašle každému neplatičovi poslednú
výzvu pred podaním žaloby na súde alebo návrhu na vykonanie exekúcie.

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 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,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 8. Prerokovanie plnenia rozpočtu za rok 2017
-

p. starosta uviedol, žer sa podarilo vytvoriť rezervný fond /ušetriť/ celkovo 489 986,00
eur. Túto môžeme využiť na spolufinancovanie projektov a na výstavbu chodníkov
v našej obci.

Následne bola otvorená diskusia:

-

pp. Bc. Blažej Holubčík sa informoval, či sa vykonala zmena rozpočtu na
dofinancovanie rekonštrukcie domu smútku.

-

p. účtovníčka odpovedala, že suma bola navýšená zmenou rozpočtu obce č. 12 na rok
2017

-

pp. Ing. Augustín Viater sa pýtal na obsadenosť obecných bytov a na možnosť
poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi

-

p. starosta odpovedal, že momentálne sú byty obsadené a nájomníci sa priebežne
obmieňajú. Poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi by bolo potrebné upraviť VZN.

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 31.12. 2017
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing. Augustín
Viater, Ing. František Brňák,
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 9 Prerokovanie zmeny rozpočtu obce č. 1 na rok 2018

O 19.45 hod. sa dostavil do rokovacej miestnosti p. poslanec Martin Podstavek
-

v tomto bode programu p. starosta oboznámil prítomných o jednotlivých
navrhovaných zmenách, ktoré boli už prerokované aj na obecnej rade a finančnej
komisií:
Do rozpočtu bol zaradený prebytok z predchádzajúceho roku vo výške 489 986 eur.
Na základe oznámenia Ministerstva financií boli mierne navýšené podielové dane.
Uvedené príjmy boli rozdelené medzi bežné / dotácia farský úrad náter strechy,
dotácia pre Erko – Letný detský tábor a kapitálové výdavky.

V rámci kapitálových výdavkov:
-

sa navrhuje navýšiť rozpočet na chodníky a verejné osvetlenie na Jasenovskú, centrum
obce a Pribišskú
na dokončenie opravy miestneho rozhlasu
na základe pracovných stretnutí poslancov OZ a kontrolných dní boli identifikované
chýbajúce časti projektu telocvične a práce naviac, ktoré je potrebné dofinancovať

-

pp. Jaroslav Brňák podnietil diskusiu o tom, či je vhodné budovať chodníky pred
stavbou kanalizácie. Podľa jeho názoru je potrebné vybudovať najprv kanalizačný
zberač až následne budovať chodníky a cesty.

-

starosta reagoval, že projekt ako taký nepočíta s uložením kanalizačného zberača do
telesa cesty ale do časti odvodňovacej priekopy. Ide určite o lepšie riešenie, než ako
to bolo napr. v obciach Zákamenné alebo Novoť. V súčasnosti Ministerstvo životného
prostredia nezákonným spôsobom blokuje vyplatenie schválených finančných
prostriedkov. Bola podaná žaloba, v ktorej sa domáhame vyplatenia týchto finančných
prostriedkov, pretože napriek výzvam vo vzťahu k ministerstvu ŽP nedošlo z ich
strany k rešpektovaniu zákona. Rovnako Oravská vodárenská spoločnosť vytvára
veľký tlak na ministerstvo ŽP, aby náš projekt nebol realizovaný

-

na to nadviazali pp. poslanci Mgr. Emília Chvojková a Ing. František Brňák a navrhli
aby sa na Ministerstvo životného prostredia vyvinul aj mediálny tlak, nakoľko je
takéto nezákonné konanie neakceptovateľné.

-

pp. Jozef Rošťák si myslí, že zo strany Oravskej vodárenskej spoločnosti ide v prípade
našej obce o ziskovú prevádzku, inak by nám prevádzku vodovodu a kanalizácie už
dávno prenechali

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2018 č. 1 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods, 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

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

Hlasovanie: za:

pp. Jaroslav Brňák – neprítomný
-

v ďalšej diskusií riaditeľ ZŠ s MŠ informoval o zmenách rozpočtu s tým, že došlo
k zmene /navýšeniu normatívnych finančných prostriedkov prideľovaných zo strany
štátu. Zároveň informoval prítomných poslancov o plnení rozpočtu za rok 2017

-

pp. Mgr. Emília Chvojková na základe podnetu občanov žiadala riaditeľa ZŠ
o informáciu, či je potrebné a zároveň hospodárne aby si učitelia vo veľkom počte
neustále zvyšovali kvalifikačné predpoklady a tým aj zvyšovali mzdové náklady
školy. Upozornila, že v predchádzajúcich obdobiach fungovania ZŠ boli štandardne
určené maximálne počty učiteľov, ktorí si mohli v ďalšom vzdelávaní zvyšovať
kvalifikačné predpoklady.

-

p. riaditeľ ZŠ s MŠ odpovedal nasledovne: na to existuje plán kontinuálneho
vzdelávania, ktorý riaditeľ musí vypracovať. Toto všetko, čo je navýšenie, štát
v normatíve zaplatí na základe vypracovanej štatistiky. Nikdy neposiela učiteľov
naraz, ale postupne.

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná k 31. 12. 2017
Správa písomná

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

Hlasovanie: za:

pp. Martin Podstavek – neprítomný
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na rok 2018 č. 1 na základe
oznámenia Krajského školského úradu v Žiline o schválenom rozpočte normatívnych
a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Oravská Lesná na rok 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
proti: 0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 10.Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy (vysporiadanie vlastníckeho práva
obce k prístupovej komunikácii v miestnej časti Pribišská)
- p. starosta informoval prítomných o nasledovnom: Jedná sa o prístupovú cestu na
Pribišskej./výjazd pri p. Karolovi Kvakovi a p. Františkovi Kolenčíkovi. Tento návrh
zmluvy zahŕňa okruh vlastníkov, ktorí sú na liste vlastníctva. Okruh vlastníkov nie je
úplný, nakoľko sa v danej PKV nachádzajú aj zomrelí spoluvlastníci, po ktorých
neprebehli dedičské konania a tiež nezvestní. Všetkých spoluvlastníkov, ktorých sme
vedeli identifikovať, sme do tejto zmluvy zahrnuli. Na niektorých pozemkoch sú
zriadené záložné práva v prospech banky. Touto zmluvou nie je možné vysporiadať
cestu úplne. Kúpna cena každého podielu, bez ohľadu na jeho výmeru v m2 je 1 €.
Postupne sa pripravujú aj ďalšie cesty, nedá sa všetko naraz. Keďže cesty budú
prechádzať na obec, bude treba poriešiť osvetlenie, povrchovú úpravu atď. Treba si
stanoviť jasný postup a rovnaké pravidlá vysporiadania týchto ciest.

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude vysporiadanie vlastníckeho vzťahu k miestnej
komunikácii v miestnej časti Pribišská. Návrh kúpnej zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.
pp. Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák, Mgr.Emília
Chvojková, Rudolf Brisuda, Ing. Augustí Viater, Ing. František
Brňák, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: pp. Bc. Blažej Holubčík, Jozef Brňák

Hlasovanie: za:

K bodu číslo 11. Interpelácie poslancov
-

poslanci sa pýtali na štátnu cestu II/520 v miestnej časti Pribišská, ktorá je
v havarijnom stave
p. starosta odpovedal, že budú diskusie o podloží
Keď sme asi pred jeden a pol rokom preberali stav tejto cesty s vtedajším županom
Ing. Jurajom Blanárom, bolo nám všetkým jasné, že je potrebné túto situáciu riešiť.
Našťastie sa po niekoľkých urgenciách z rôznych strán podarilo dosiahnuť stav, kedy
bol projekt zo strany EÚ na financovanie opravy tejto cesty schválený. Prišla však
tradičná Slovenská realita, ktorá neraz až neúnosne komplikuje všetky projekty
financované z prostriedkov EÚ – proces verejného obstarávania. V tomto sa prihlásilo
až 21 uchádzačov a vyhodnocovanie trvalo takmer jeden rok. Následne po ukončení
verejného obstarávania toto muselo byť skontrolované na ministerstve a až následne
došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom diela, spoločnosťou Cesty – SK, s.r.o.
Tomuto zhotoviteľovi bol úsek cesty medzi obcami až do polovice našej obce
odovzdaný v septembri 2017. Začali sa práce na zatrubňovaní odvodňovacej priekopy
na odvodnenie cesty, ktorým naša obec ušetrila viac ako 200 000 EUR, ktoré sme
získali z fondov EÚ. V budúcom roku bude v tomto úseku dokončený chodník,

ktorým sa výrazne zlepší bezpečnosť našich chodcov v časti obce Pribišská.
Problémom však bolo rozhodnutie, ktoré prišlo, a síce začať práce na asfaltovaní na
jeseň v novembri 2017. To by však ešte nebol ten najvýznamnejší problém, tento
nastal až potom, ako sa zhotoviteľ rozhodol, že odfrézuje celý úsek cesty bez toho,
aby reálne vedel odhadnúť počasie, ktoré v tejto časti nášho územia naznačuje skôr
„ústup ako útok“. Nestalo sa, úsek bol na základe nešťastného rozhodnutia
odfrézovaný. Za tohto stavu sa celý povrch zničil a prakticky úplne sa zničil v úseku
cesty pri výjazde na Mrzáčku. Ako starosta priamo dotknutej obce som na tento
nepriaznivý stav upozorňoval veľa krát, zúčastňoval som sa kontrolných dní, kde sme
skúšali uvedený stav nejako vyriešiť. Problém však jednoznačne spôsobuje počasie.
Jednoducho povedané, v tomto období by sa cesty na Orave nemali opravovať. Druhá
stránka veci sú podmienky a termíny stanovené zo strany EÚ. Koniec realizácie týchto
prác (kedy najneskôr musia byť práce ukončené) je do 31.05.2018. V prípade, že sa
práce nestihnú zrealizovať, bude ŽSK peniaze z fondov EÚ vracať. A tu sa dostávame
do trošku nepríjemnej situácie, chceme mať opravenú cestu, no nestíhame čerpať
peniaze, ak nestihneme, prídeme o ne. Povedzme si pravdu aj o tom, že zrejme ďalšie
šance nebudú. Na zmiernenie dopadov tejto situácie na vodičov som inicioval
stretnutie s novou župankou ŽSK Ing. Erikou Jurinovou, s ktorou sme problém riešili
spoločne s ďalšími predstaviteľmi ŽSK. Po diskusii sme sa zhodli na tom, že tento
problém budú riešiť v prípade priaznivého počasia látaním dier za pomoci na mieste
„uvareným“ asfaltom. Ihneď potom, ako sa počasie umúdri, bude zhotoviteľ
pokračovať v dokončení cesty. Samozrejme tým, že došlo k výraznému poškodeniu
podložia tejto cesty, bude musieť zhotoviteľ podložie opraviť na vlastné náklady.
Osobne ako starosta obce túto situáciu stále sledujem, komunikujem s podpredsedom
ŽSK Igorom Janckulíkom a snažíme sa vyriešiť situáciu tak, aby sme tento stav našim
občanom kompenzovali napr. väčším rozsahom zaasfaltovaného úseku cesty.
-

pp. Ing. Augustín Viater mal pripomienku k plastom, ktoré sa zhromažďujú na
zástavkách. Navrhol, aby sa plasty zbierali od rodinných domov ako PDO, urobiť
zatiaľ skúšobný zber plastov a zistiť cenu za tento zber. Na to reagoval pán starosta, že
vzhľadom ku náročnosti terénu našej obce sa dá cena vypočítať až na základe reálneho
vyzbierania plastov, odhad je na úrovni cca 350,- EUR jeden zber.

-

pp. Jozef Rošťák povedal, že v súvislosti s realizáciou zberu separovaného odpadu
našej obci ešte nie sú použité ešte všetky nádoby na plasty, rovnako podporil
myšlienku zberu separovaného odpadu podobne ako zber klasického komunálneho
odpadu.

-

pp. Jozef Brňák povedal, že sa do rozmiestnených kontajnerov nezmestia všetky
plasty. Podporil myšlienku zberu plastov aj zo zberných miest aj z miest zberu
komunálneho odpadu.

-

Na základe vyššie uvedených diskusných príspevkov vyplynulo niekoľko návrhov, na
hlasovanie bolo navrhnuté realizovať skúšobný zber plastov po obci.

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje skúšobný zber plastov od 1. 5. 2018 podľa termínov určených v kalendári a to
vo vreciach od domov tak, ako je zaužívaný zber PDO aj na zberné miesta a tým sa vylučujú
zástavky
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Anna Opartyová, Jaroslav Brňák,
Rudolf Brisuda, Ing. Augustín Viater, Ing. František Brňák,
Martin Podstavek
proti: pp. Bc. Blažej Holubčík
zdržal sa: pp. Mgr. Emília Chvojková

Hlasovanie: za:

-

pp. Martin Podstavek žiadal zvýšenú kontrolu v dňoch od 2. 3. 2018 – 9. 3. 2018 nad
dodržiavaním zákazu voľnej jazdy na snežných skútroch a štvorkolkách v k. ú.
Oravská Lesná a to oslovením polície.

Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce osloviť Policajný zbor o zvýšenú kontrolu v dňoch od 2. 3. 2018 do 9.
3. 2018 na d dodržiavaním zákazu voľnej jazdy na snežných skútroch a štvorkolkách v k. ú.
Oravská Lesná
pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Jaroslav Brňák, Mgr.
Emília Chvojková, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík, Ing.
Augustín Viater, Ing. František Brňák, Martin Podstavek
proti: 0
zdržal sa: Anna Opartyová

Hlasovanie: za:

-

poslanci žiadali dať nádobu s posypovým materiálom na ďalšie zimné obdobie aj na
miestnu časť Bučina. Povedali, že na Brišovke sa to veľmi dobre osvedčilo

-

p. starosta povedal, aby presondovali lokality, kde by bolo potrebné tieto nádoby
s posypovým materiálom ešte dať.

-

pp. Mgr. Emília Chvojková mala pripomienku k diskotékam, aby zo strany
organizátorov bola zabezpečená lepšia ochrana a bezpečnosť.

-

p. starosta povedal, že organizátori navrhnú opatrenia, aby sa predchádzalo takým
situáciám, ktoré ohrozujú majetok obce a občanov. Zároveň sa bude osobitne brať
ohľad na ochranu zdravia zúčastnených.

-

pp. Ing. Viater Augustín, ako člen inventarizačnej komisie sa pýtal na hudobné
nástroje, ktoré sa už dlhé roky nevyužívajú a ktoré v minulosti využívala dedinská
dychovka.

-

poslanci povedali, že by to bolo možné ponúknuť nejakému múzeu

-

p. starosta sa pýtal na CRP – prístroj, ktorý je na obci, nakoľko naši lekári majú svoje
CRP prístroje. Navrhovalo sa dať prístroj nejakej zdravotníckej škole

-

p. Ing. František Brňák sa pýtal, či na streche pošty sú snehové zábrany, nakoľko
padajúci sneh môže poškodiť autá. Poprípade dať tam upozornenie: „Pozor padá sneh“

-

pp. Bc Blažej Holubčík navrhol dať zákaz parkovania

-

ďalej bola požiadavka o autobusové spoje, ktoré by boli prispôsobené sv. omšiam
v nedeľu

-

poslanci reagovali, že k sv. omšiam v nedeľu sú autobusy zabezpečené zo strany SAD
a nie je potrebné tieto dopĺňať ešte zo strany obce.

K bodu číslo 12. Rôzne
-

ďalej boli prerokované nájomné zmluvy obecných bytov medzi Obcou Oravská
Lesná a nájomníkmi : Ivana Štítová a Roland Berlík

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov
Oravská Lesná a nájomníkmi:

medzi Obcou

Ivana Štítová a Roland Berlík
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:

-

ďalej boli prerokované nasledovné žiadosti:

-

žiadosť Emílie a Jozefa Vrábľa, bytom Oravská Lesná 610 o odkúpenie časti
pozemku parcelného čísla 6030/10 pred ich rodinným domom
poslanci navrhli prístupovú cestu riešiť zámenou pozemkov nachádzajúcich sa pod
pozemkom parcelného čísla 6030/10. O tejto zámene pozemkov by bolo reálne sa
dohodnúť po ukončení ROEP, kde uvedené pozemky už budú na LV.

-

-

žiadosť Jozefíny a Antona Murína, bytom Oravská Lesná 845 o odkúpenie pozemku
parc. č. 16240/12 podľa GP 311/2017 . Menovaný uviedli, že pozemok užívajú od
výstavby rodinného domu, t.j. 30 rokov. Nebolí si vedomí, že parcela patrí Obci

Oravská Lesná, kde sumu zaň zaplatili Jozefovi Murínovi s vedomím, že pozemok je
jeho vlastníctvom. Aj v tomto prípade poslanci navrhli zámenu pozemkov
-

pp. Jozef Rošťák navrhol výmenu pozemkov

-

p. starosta informoval prítomných, že je možné podať žiadosť na dotáciu na
multifunkčné ihrisko kde sú dve alternatívy:
1. rozmer ihriska 33 m na 18 m – dotácia 40 000 € - spolúčasťou 5600,- € bez
podkladu
2. rozmer ihriska 40 m na 20 m – dotácia 40 000 € - spolúčasťou 21 500,- €
s podkladom

-

multifunkčné ihrisko by bolo možné vybudovať vedľa futbalového ihriska

-

pp. Jozef Rošťák navrhol vybudovať toto ihrisko v niektorej inej časti obce

-

pp. Jaroslav Brňák navrhol, nech TJ Oravská Lesná urobí podklad pre toto ihrisko

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje podanie žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie na výstavbu
multifunkčného ihriska s rozmerom 33 m x 18 m
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:

-

-

ďalej bolo prednesená žiadosť Mesta Trstená o poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Oravská Lesná
poslanci nesúhlasili s poskytnutím dotácie, nakoľko zákon určuje túto povinnosť do
dovŕšenia 15 rokov
pp. Jozef Brňák sa vzdal člena a predsedu sociálnej komisie

K bodu číslo 13. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 22.20 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

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa dňa 16. 2. 2018 na zasadnutí OZ vzdal
člena sociálnej komisie a predsedu sociálnej komisie.

..................................................
Jozef Brňák

Overovatelia:
Anna Opartyová, poslankyňa OZ
Jaroslav Brňák, poslanec OZ

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

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

U z n e s e n i e číslo 1/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e č. 2/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
žiadosť Dušana Murína o prerokovanie opravy povrchovej úpravy miestnej obecnej
komunikácie
2. poveruje
stavebnú komisiu vykonaním obhliadky miesta poškodenej miestnej komunikácie za
prítomnosti p. Dušana Murína v termíne do 31. 5. 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 3/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 52/2017 do 31. 8. 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e č. 4/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
Žiada
starostu obce zvolať pracovné stretnutie poslancov, ktoré sa bude týkať obecného vodovodu
v termíne do 16. 3. 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e č. 5/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení OZ

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e č. 6/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e č. 7/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 8/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok 2018 č. 1 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods, 2 písm. b/ 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 9/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná k 31. 12. 2017

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 10/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na rok 2018 č. 1 na základe oznámenia Krajského
školského úradu v Žiline o schválenom rozpočte normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov pre ZŠ s MŠ Oravská Lesná na rok 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 11/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude vysporiadanie vlastníckeho vzťahu k miestnej
komunikácii v miestnej časti Pribišská. Návrh kúpnej zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce
U z n e s e n i e číslo 12/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
skúšobný zber plastov od 1. 5. 2018 do odvolania podľa termínov určených v pláne vývozov
plastov /info: webová stránka obce a kalendár obce/ a to vo vreciach od domov tak, ako je
zaužívaný zber PDO, ďalej zo zberných miest s umiestnenými nádobami na separovanie
odpadov. Týmto sa vylučujú ako zberné miesta autobusové zástavky.
.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 13/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
Žiada
starostu obce osloviť Policajný zbor SR o zvýšenú kontrolu nad dodržiavaním zákazu voľnej
jazdy na snežných skútroch a štvorkolkách v k. ú. Oravská Lesná v dňoch od 2. 3. 2018 do 9.
3. 2018

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 14/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
Ivana Štítová a Roland Berlík

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

U z n e s e n i e číslo 15/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného
ihriska s rozmerom 33 m x 18 m.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.

starosta obce

