ZÁPISNICA
z 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Lesnici volebného obdobia 2018 -2022 konaného
dňa 13.08.2019 v budove Obecného úradu v Lesnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v taxi službe.
5. Schválenie VZN č. 3 /2019.
6. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
K bodu 1
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) v Lesnici otvoril a viedol starosta obce
Ján Gondek, ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý poslanci schválili.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice p. Františka
Šromovského a Mgr. Simonu Gondekovú.
K bodu 3
Starosta obce informoval:
k podanej projektovej žiadosti z názvom „Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského
pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“
spoločného projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK“- na
rekonštrukciu výstupišťa pltí a oporných múrov za betónkou, uviedol že bola podpísaná
partnerská zmluva medzi partnermi a čaká sa na podpis zmluvy o dofinancovanie projektu medzi
hlavným partnerom a riadiacim organom, pokiaľ bude zmluva podpísaná, tak by sa projekt mal
začať realizovať.
- od Prešovského samosprávneho kraja bola obci poskytnutá dotácia vo výške 1000 Eur, z
ktorej sa zakúpilo fitness náradie zatiaľ celkovo vo výške 3811,67-€. OZ súhlasí s doplnením
posilňovacích zariadení a to zakúpeným ďalších činiek, celkovo vo výške cca 2500€. OZ
poveruje zodpovednú osobu za fitness zariadenie a vypracovanie prevádzkového poriadku
v budove kultúrneho domu – poslanca OZ - Jaroslava Mačutka.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
- k vyhlásenej III. výzve na predkladanie žiadostí na dofinancovanie mikroprojektov v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, že sa podal
projekt s názvom: Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca , kde je obec Lesnica projektovým
partnerom.
- pokračujú projektové práce na dokumentácií na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a
vybudovanie verejnej kanalizácie, kde sa rieši prístup k ČOV a majetkové vysporiadanie
pozemkov.
- v rámci výzvy MAS sa vypracúva žiadosť na miestne komunikácie: pri ZŠ a horskej službe
a v časti Haligovčík.
- v decembri 2017 bola podaná projektová žiadosť na zakúpenie šmykom riadeného nakladača
Locust z rôznymi prídavnými zariadeniami, kde prišlo rozhodnutie o schválení žiadosti

o nenávratný finančný príspevok a v súčasnosti je v procese podpísania zmluva o poskytnutí
nenávratného príspevku č. 074PO220369.
- informoval o tom že obec ako projektový partner spolu z mestom Szczawnica, pri projektovej
žiadosti z výzvy na mikroprojekty z názvom „Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a
prírodnou hodnotou v obcí Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a
propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí.“ ,sme boli
úspešný na umiestnenie dvoch kamier v katastri obce Lesnica. Projekt sa ukončil a kamery sú
funkčné a to na Chate Pieniny a na budove ZŠ a prenos sa online prenáša na web na
www.lesnica.sk a na www.szczawnica.pl .
- bol podaný projekt : Modernizácia požičovne bicyklov pri Chate Pieniny, na Prešovský
samosprávny kraj.
- bol podaný projekt : Zatraktívnenie verejného priestranstva pre rozvoj cestovného ruchu na
Pieninách, na úrad podpredsedu vlády SR.
K bodu 4
Starosta obce predniesol žiadosť p. Lukaša Lihaniho, Lesnica 169, 06533 a p. Janky
Kossuthovej, Letná 18, 06401 Stará Ľubovňa o prevádzkovanie taxislužby. Keďže na zasadnutie
prišlo niekoľko podnikateľov, ktorí poskytujú služby v rekreačnej zóne, dal slovo prítomným.
Podnikatelia predniesli svoj pohľad na priebeh tohtoročnej turistickej sezóny.
Pani Kossuthova predniesla odôvodnenie svojej žiadosti, pretože okrem poskytovania taxislužby
chce poskytovať aj prenájom bicyklov na svojom pozemku susediacom s parkoviskom pri chate.
Navrhla poslancom pre neplnenie povinnosti plynúcich zo zmluvy zrušiť nájomnú zmluvu
parkoviska pri chate s p. Jendrejčákom.
Došlo k búrlivej výmene názorov medzi p. Jánom Pirhalom, Lesnica 64 a p. Kossuthovou,
podstatou, ktorej bolo, že podnikať v Lesnici a poskytovať prepravné služby môžu len občania
obce, čo platí ako pravidlo z minulosti.
Poslanec Jankela uviedol, že plechová búda na pozemku p. Kossuthovej je umiestnená v
ochrannom pasme Pienap-u a na to je potrebné súhlas ochrany prírody. Starosta uviedol že
o tejto skutočností je informovaný a problémom nášho štátu je to, že niekto niečo bez súhlasu
urobí a náprava trvá dlhý čas. Informoval, že plechová búda je p. Hrivka a tohto roku išlo p.
Hrivkovi upozornenie na nezákonný stav, následne výzva na odstránenie búdy z obecného
pozemku. Došla odpoveď, že búdu odstráni do ukončenia sezóny.
P. Ružbašan uviedol svoje 29 ročné skúsenosti z podnikaním v Lesnici, okrem iného uviedol že
okrem nájomnej zmluvy z majoritným vlastníkom pozemku, ma na obidve prenosné požičovne
bicyklov súhlas orgánu ochrany prírody.
Hlavná kontrolórka obce p. Brillová uviedla, že podnikať na území obce môže ktokoľvek, kto
splní všetky potrebné podmienky a náležitosti v zmysle platných predpisov. Obec pri takýchto
službách už nepovoľuje podnikanie na území obce. Obec je iba oznámením informovaná
o prevádzkach a otváracích hodinách.
Obec v dnešnej dobe nemá všetky oznámenia
o podnikateľoch, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na našom území. V záujme
spokojnosti návštevníkov, ochrany prírody požiada plošné o vykonanie kontroly živnostenským
úradom v rekreačnej zóne. Obec môže vstupovať do regulácie podnikania iba vtedy, ak bude
rozhodovať o nájomných zmluvách, ktoré sú prvým predpokladom k vykonávaniu živností
v rekreačnej zóne.
Poslanec p. Mačutek uviedol, že si našiel nález Ústavného súdu, kde je uvedené - obec nemôže
určiť, že na území katastra obce môžu podnikať len občania obce, alebo inak obmedzovať
podnikanie na území obce.
Diskusia prešla k téme chaty Pieniny, kde prítomný p. Pirhala sa spýtal, kto vymyslel projekt, že
sa mu nepáči, že obec je zadlžená. Poslanec p.Jankela, ako prevádzkar na chate uviedol, že chata
je samostatná, udržuje prevádzku z vlastných zdrojov, spláca dlhy, že obec to nestojí nič. Na to
bola otázka, že či sa predal autobus Scania, kde bola odpoveď, že áno, išlo ako zámena za nový
autobus za 290.000€. Na túto skutočnosť zareagovali starosta a kontrolórka, že bolo schválené

uznesenie na predaj autobusu, ak bude nad 80.000€ bez DPH. Na kúpu nového autobusu nemá
konateľ uznesenie OZ, ani uznesenie Valného zhromaždenia Chaty Pieniny.
K bodu 5
OZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenia obce Lesnica 3 /2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesnica. – viď prílohu
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 6
OZ prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
K bodu 7
Starosta obce :
- OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje - Rozpočtové opatrenie 5/2019 – viď prílohu.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
-OZ prerokovalo žiadosť p. Dušana Bartkovského, Lesnica č. 32 a súhlasí z jeho návrhom, že sa
s plotom posunie do svojho pozemku jeden meter - OZ žiada 2 metre aby obec prispela 1000€ +
zásypom z vrchnej strany plota kameňom.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
K bodu 8
Nakoľko všetci prítomní podnikatelia z Lesnice tvrdili, že podnikajú v súlade so všetkými
platnými predpismi, majú všetky povolenia, OZ poveruje starostu, aby vyzval potrebné
orgány štátnej správy, aby preverili a skontrolovali súčasný stav podnikania na území obce
Lesnice.
K bodu9
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 13.08.2019
Zapísal: ....................................

UZNESENIE
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 13.08.2019
Uznesenie č. 01/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
a/ súhlasí
, s doplnením posilňovacích zariadení a to zakúpeným ďalších činiek, celkovo vo výške cca
2500€.
b/ poveruje
zodpovednú osobu za fitness zariadenie a vypracovanie prevádzkového poriadku v budove
kultúrneho domu – poslanca OZ - Jaroslava Mačutka.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 02/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia obce Lesnica 3 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesnica. – viď prílohu
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 03/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č. 04/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie 5/2019 – viď prílohu.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 05/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí
z návrhom p. Dušana Bartkovského, Lesnica č. 32, že sa s plotom posunie do svojho pozemku
jeden meter - Obecné zastupiteľstvo žiada 2 metre, aby obec prispela 1000€ + zásypom z
vrchnej strany plota kameňom.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

Ján Gondek
starosta obce

