POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods.4, písmena a/ a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo
dňa 22.novembra 2021 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej
Jasenici

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce – schválenie
Predaj pozemkov
-parcela C – KN č. 64 – záhrada o výmere 126 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.
- parcela C – KN č. 66/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 584 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.
- parcela C – KN 602/5 – zastavané plocha a nádvoria o výmere 4 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.
pre Zdenku Miškovčíkovú, trvale bytom: Okružná 947/38, 029 01
Námestovo
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Zámena nehnuteľnosti ,v súlade s § 9a odst.8 písm. e ,zákona č.138/1991 Zb. z. v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, vo výlučnom vlastníctve obce
Oravská Jasenica nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísaná na LV č. 2145 pod
A ako parcela registra "C" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. E-KN 3505 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4576 m2 a to len tú jej časť, ktorá na základe
geometrického plánu č. 17883369-6/2021 vyhotoveného Margitou Farskou – Jozef Kupčulák
– Geodet zo dňa 07.06.2021, úradne overený Ing. Františkom Dzurekom dňa 16.06.2021,
číslo overenia 608/2021, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 3502/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 7 m2 za nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve Petra Žofaja
a Marcely Žofajovej rod. Žofajovej obaja trvale bytom Oravská Jasenica 294 nachádzajúcu
sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 1434 pod A ako parcela registra "C"
evidované na mape určeného operátu, parc. č. C-KN 2473/16 – trvalý trávny porast o výmere
7 m2
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Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.07.2020

8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary v CVČ
Maják Námestovo
9. Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. E-KN 3392 o výmere 89 m2
10. Žiadosť o zabezpečenia výstavby verejného osvetlenia v miestnej časti Uhliská.
11. Memorandum o spolupráci Žilina
12. Žiadosť p. Františka a Margity Brontvajových, Or.Jasenica 31 o prenájom alebo odkúpenie
pozemkov – vyjadrenie stavebnej komisie
13. Žiadosť P.Pekarčíka. Oravská Jasenica 402 o odkúpenie pozemku C-KN 70 o rozlohe 548 m2
14. Východiská rozpočtu na rok 2022
15. Diskusia
16. Záver

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandemie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov prekrytie
horných dýchacích ciest repirátorom FFP2 na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva
a umožniť vstup na podujatie len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní
očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.

