
Zápisnica 
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke 

konané 13.03.2015 

 
   Starosta  privítal poslancov, a navrhol  nasledovná program. 
 

1. Otvorenie 
2. Doplnenie bodov rokovania 
3. Daň  a polatky  
4. Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian o kúpu  pozemku 64/19 
5. Prijatie Uznesenia o predaji pozemku 
6. Hospodárenie v roku 2014 
7. Akcie  a/ Vatra 
                        b/ MDD 
8. Záver 

 
1.  Otvorenie 

 
             Starosta privítal poslankyne a poslancov ako aj záujemca o kúpu  obecného 

pozemku .Ospravedlnil poslanca p. I. Lacha za neprítomnosť  s dôvodu práce 
neschopnosti.Navrhol doplniť bod rokovania o ativačné práce v roku 2015, nakoľko 
sa jedná o bod ktorý sa rozoberá každé zasadnutie obecného zastupiteľstva 
starosta  požiadal o doplnenie bodu  rokovania.  

              Potom starosta navrhol bod predaj pozemku riešiť ako prvý a dal o uvedených 
návrhoch hlasovať , potom  body rokovania sú nasledovné :   

 
1. Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian o kúpu  pozemku 64/19 
2. Prijatie Uznesenia o predaji pozemku 
3. Dane a polatky  
4. Aktivačné práce v roku 2015 
5. Hospodárenie v roku 2014 
6. Akcie  a/ Vatra 
                        b/ MDD 
7. Záver 

 
 
            Hlasovanie:    Za:  4                      Zdržal sa:  0                        Proti: 0: 
 
          
   



1.               Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian o kúpu  pozemku 64/19 
 
  Starosta prečítal žiadosť I. Štorkovej z Horných Zahorian o kúpu obecného 
pozemku  č. 64/19 , ktorý sa nachádza v hornej časti obce Orávka.Starosta 
oboznámil poslancov o stanovenie ceny pri predaji. V roku 2010 sa ceny pozemkov 
v intraviláne obce  zdvojnásobili a pri  stanovení ceny sa  vychádzalo zo zákona 
č.492/2004 v znení neskorších právnych predpisov a nariadení . Svoje stanovisko 
uviedlo záujemcovi o pozemok. Po prebehnutí pripomienok a argumentov, 
kupujúci oznámili , že si dajú vyhotoviť Znalecký posudok na prehodnotenie cien. 
Na základe uvedených skutočností, obec nemusela do nasledujúceho sedenia po 
doručení Znaleckého posudku prijať Uznesenie na Oznámenie o predaji obecného 
majetku. Uvedený záver si nechala na následné rokovanie, pri stanovení ceny 
pozemku. Po uvedenom prejednaní kupujúci odišli a OZ začalo jednanie podľa 
schváleného prohramu, s tým že bod dva sa preskočil a nechá sa na následné 
prejednanie pri stanovení ceny pozemku. 
 

         3.Dane a poplatky 
 
         Obci sa podarilo vyzbierať  dane a poplatky za rok 2014 nasledovne: PO na  100% 

a FO  na 90% , pričom sa podarilo  znížiť aj sumu nedoplatkov z vymožiteľných 
nedoplatkov. To isté sa týka aj poplatkov. Poniektorý občania splácajú aj 
v splátkach.  Nové PV sú pripravené a dnes odišli poštou. Od dnešného dátumu sa 
už vyberá daň a poplatky za rok 2015.  
   
 

          4.Aktivačné práce v roku 2015 
 
  Od roku 2015 všetci nezamestnaný poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú 
zapojený do aktivácii podľa  § 12 v počte 8 a podľa § 10  2 uchádzači  Od 
01.04.2015 spúšťa sa Národný projekt   zamestnanie dlhodobo nezamestnaných 
podľa § 54 , to znamená že od 01.04. 2015  na  6 mesiacov budú traja uchádzači na 
plný úvňzok a jeden uchádzač na ½ uväzok pracovať na Obecnom úrade s tým že 
budú zamestnaný na Obci a ich mzda bude refundidovaná z ÚPSVaR na 95 %. 5% je 
spoluúčasť obci.  Obec podľa financií mhla maximálne zobrať 3 nezamestnaných / 
M. Sekeráš, M. Sekerášová, D. Oroszová / na plný úväzok na minimálnu mzdu 
a jednu uchádzačku p. V. Sekerášovú na uväzok ½. Ostatní nezamestnaní budú 
pracovať na aktivácii ako doposiaľ na § 12 to jest na 80.- hodín / mesiac. 
  
 
 



 
 
     5. Hospodárenie v roku 2014 
 
   
Rok 2014 sme skončili s naslevným stavom na účtoch: 
VÚB :                 2.622,85.- 
PRIMA Banka:  2.248,79.- 
Pokladňa:            675,66.-    
           SPOLU:  5.547,30.- 
 
Uvedené finančné prostriedky budú zakonponované do rozpočtu v roku 2015, po 
dohode s p. Kubelkom sa v januári, februári previedlo opravy omietok v KD 
a v kancelárii OcÚ, okrem toho sa nakúpilo vybavenie do kuchyne a OcÚ. Hore 
uvedená suma sa účtovne ešte zníži o sumu ako mzdy odvody elektrika, Tko za rok 
2014,  aby bol účtovne rok uzatvorený. Na toto zasadnutie  sa nepripravila zmena 
rozpočtu nakoľko sa zmenili podielové dane pre obce na rok 2014, a bude 
zakomponovaný  § 54 , finančné prostriedky z ÚPSVaR. Do nasledujúceho 
zasadnutia by sumy mali by byť už prepracované. Žiadosť na ÚPSVaR je zatiaľ 
v podaná a v štádiu schvaľovania.  
 
  6. Rôzne:  VATRA. 
 
  Podľa plánu akcií máme naplánovanú vatru na 8.05.5015. Teraz to vychádza na 
piatok , takže  vatra bude v piatok 08.05. 2015 , s pohostením ako posledné roky. 
 
                     MDD. 
 
Termín na MDD sa bližšie upresní a bude zverejnený. Ako termín pripadá 30.05. 
2015 na sobotu a priestir okolie KD a športový areál v Orávke.      
 
 
     9.  Schválenie uznesenia 
 
Starosta sa na záver poďakoval všetkým zúčastneným na zasadnutí. Dal schváliť  
návrh p. Lichancovej Uznesenie OZ 
 
Hlasovanie:    Za:  4                      Zdržal sa:  0                        Proti: 0 

 
 



        10. Záver 
  
    Po skončení hlasovania starosta ukončil  1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v roku 2015 a o 20,15 ukončil  zasadnutie.  
 
 
 
Zapísala . L. Lichancová. 
 
 
 
Overovateľ:  M. Sekeráš 

 


