ZÁPISNICA
z 20. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 09.03.2018 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. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných, prečítal program zasadnutia, ospravedlnil neprítomných
poslancov Jozefa
Maniaka a Dušana Lihaniho a následne ho dal schváliť.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Jána Gondeka a Gabrielu Gondekovú.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o stave realizácie projektu cyklotrasy, PLSK.01.01.00-12-0015/16 - „ Kúpele poľskoslovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj
zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ cez
vlajkový projekt, ktorá prechádza aj cez kataster našej obce, kde práce by sa mali začať
v najbližších týždňoch.
- o stave 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, v rámci ktorej
došiel list s informáciou o výsledkoch prvého kola formálneho hodnotenia nami predloženého
projektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, kde máme čas do
15.03.2018 doplniť určité formálne náležitosti.
- že Okresný súd Prešov v právnej veci obchodnej spoločnosti: PODNIK MECHANIZÁCIE A
SLUŽIEB, s.r.o., sídlo 065 33 Lesnica 9, IČO: 36 451 703, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov v odd. Sro vložke č. 10817/P, o návrhu na zrušenie obchodnej
spoločnosti, takto r o z h o d o l: Zrušuje bez likvidácie obchodnú spoločnosť PODNIK
MECHANIZÁCIE A SLUŽIEB, s.r.o., sídlo 065 33 Lesnica 9, IČO: 36 451 703, zapísanú v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vložke č. 10817/P, dňom právoplatnosti
tohto uznesenia.
- že na základe negatívnych poznatkov o prenájme nehnuteľnosti-parkoviska je pripravené
upozornenie na porušenia zmluvných povinnosti – výzva na okamžité odstránenie nedostatkov,
že pokiaľ nebudú uvedené nedostatky riadne odstránené v zmluvne dohodnutej lehote 7 dní
obec zváži a využije svoje právo a od nájomnej zmluvy okamžite odstúpi.

- o cene Petra Buriana, ktorú v roku 2018 pre najlepšie spolupracujúce samosprávy - Obci
Lesnica a Mestu Szczawnica, udelil Euroregion Tatry.
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schvaľuje
a)
Záverečný účet obce za rok 2017 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
b)
použitie prebytku hospodárenia vo výške 31 887,31 €, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na :
Tvorba rezervného fondu v sume 16 287,31€ podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Krytie finančných operácii – výdaj na splátky úveru 15 600€
c)
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
Hlasovanie: za 5 -, proti - 0 , zdržali sa - 0
K bodu 5
- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici prerokovalo a berie na vedomie - Správu o činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2017 – tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
- starosta obce informoval o príprave rozšírenia verejného osvetlenia v časti Haligovčík a Na
zogone, kde sa v obidvoch prípadoch jedná o dve svetla.
- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici prerokovalo možnosti čerpania v rámci výzvy na
predkladanie žiadosti miestnej akčnej skupiny, o.z. Tatry - Pieniny LAG a následne schvaľuje
- odporúča pripraviť projekt: - na rekonštrukciu cesty do Haligovčíka,
- na vyhliadkovú vežu
- a prípadne na vybudovanie jednotných predajných stánkov pri
Chate Pieniny
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schvaľuje podanie žiadosti na získanie dotácie na
rekonštrukciu budovy garáží č. 22, kde je potrebné reagovať na výzvu Prezídia Hasičského a
záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a podať
projekt na „Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo
iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k
nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schvaľuje obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu
obecnej čističky odpadových vôd, v časti Na končiku, z dôvodu aby obec mohla žiadať
dotáciu na jej výstavbu.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici berie na vedomie úspešnosť obce ako partnera 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.“
, kde sme boli úspešný na umiestnenie
dvoch kamier v katastri obce Lesnica. Cieľom je zachovať a sprístupniť širokej verejnosti
kultúrne a prírodné dedičstva pohraničia v oblasti obce Lesnica prostredníctvom

-

výstavby systému vizuálneho zobrazenia najatraktívnejších miest kultúrneho a
prírodného dedičstva s využitím systému digitálnych kamier a bezdrôtovej siete. V rámci
aktivity bude vykonaný systém vizuálneho využitia IP kamery a vykonanie potrebnej
infraštruktúry pre prenos obrazu prostredníctvom internetovej siete. V rámci projektu
budú zrealizované aj propagačné a informačné aktivity spojené so spustením systému
vizuálnej prezentácie. V rámci týchto aktivít bude podobne ako na poľskej strane
zorganizované podujatie pri spolupráci so slovenským Pieninským národným parkom. V
rámci tohto podujatia sa predpokladá zorganizovať rôzne formy vzdelávacích a
zábavných hier pre deti a vystúpenia súborov.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schvaľuje navýšenie súčasného platu starostu obce o 30%,
ako odmenu za volebné obdobie, ale aj z dôvodu dorovnania úrovne platu spôsobenú
znížením počtu obyvateľov v obci pod 500.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0

K bodu 6
V rámci diskusie starosta obce spomenul možnosť vysporiadať pozemky na cestu v časti Na
zogoni, kvôli prístupu k pozemkom a následnej možnosti výstavby výstavby rodinných domov.
Kontrolórka obce hneď na to reagovala, že je možnosť jednoduchých pozemkových úprav.
Projekt jednoduchých pozemkových úprav povoľuje Pozemkový a lesný odbor OÚ na žiadosť
investora, resp. vlastníkov. Na povolenie je potrebný súhlas vlastníkov viac než 50% výmery
dotknutých pozemkov. Výhody jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie
pozemkového vlastníctva v stavebných lokalitách sú, že vytvorením stavebných pozemkov z
pôvodných rozdrobených poľnohospodárskych dosiahneme niekoľkonásobné zvýšenie ich
trhovej ceny. Slúžia na majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva v záujmových
lokalitách. Umožnia za pomerne krátky čas (1-2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území,
kde to nie je možné klasickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, kúpnymi,
zámennými alebo darovacími zmluvami.
K bodu 7
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 161. V závere starosta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 09.03.2018
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

