ZÁPISNICA
z 3. zasadania obecného zastupiteľstva volebného obdobia 2018 -2022 konaného dňa
14.05.2019 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. Projekt preventívne proti trestnej činnosti podvodov páchanej na senioroch-domáce
tiesňové volanie.
5. Žiadosť o schválenie kúpy a zámeny pozemkov.
6. Schválenie záverečného účtu obce Lesnica za rok 2018.
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, ospravedlnil neprítomnú poslankyňu Mgr. Simonu
Gondekovú, ktorá následne došla k bodu 3. Oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý
poslanci schválili a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Hlasovanie: za 4 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice p. Jaroslava
Mačutka a p. Ing. Jána Jankelu.
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 je pred podpisom
partnerskej zmluvy a tento rok by sa projekt mal začať realizovať. Kvôli projektu bolo potrebné
obec zapísať do registra partnerov verejného sektora.
- bola schválená žiadosť od VUC v Prešove na poskytnutie dotácie vo výške 1000 Eur na
fitness náradie, kde sa pripravuje podpis zmluvy.
- k vyhlásenej III. výzve na predkladanie žiadostí na dofinancovanie mikroprojektov v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, že sa pripravujú
dva projekty, kde je obec Lesnica partnerom.
- 27.4.2019 sa uskutočnil recipročný výjazd seniorov zo susednej Szczawnice, ktorý sa stretli
zo seniormi z Lesnice a z Červeného Kláštora na Chate Pieniny.
- pokračujú projektové práce na dokumentácií na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a
vybudovanie verejnej kanalizácie, kde je potrebné vyriešiť prístup k ČOV.
- bolo zvýšené zabezpečenie webovej stránky obce www.lesnica.sk.
- vypracúvajú sa geometrické plány na miestne komunikácie: pri ZŠ a horskej službe a v časti
Haligovčík.
- o podpise zmluvy vo výške 3000,- € na dotáciu na DPO.

- bola vykonaná inšpekcia životného prostredia na ČOV Chata Pieniny, kde následne bola
zaplatená pokuta vo výške 700€. Teraz je začaté vodoprávne konanie na zmenu vypúšťania
odpadových vôd.
- opakovane podanej projektovej žiadosti na výmenu strechy a zateplenie polyfunkčnej budovy
č.148.
K bodu 4
Starosta obce privítal Mgr. Renátu Penazzi z Asociácie samaritánov SR, o.z., oboznámil
poslancov, že obec dostala do výpožičky dva kusy zariadenia- jednotky DTV s príslušenstvom
typ – NEO. Jedná sa o domáce tiesňové volanie, pre prevenciu kriminality a pre riešenie
krízových situácií, aj zo službou „ Lekár na telefóne“. OZ zobralo informáciu na vedomie.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 5
1./ Starosta informoval že OZ v Lesnici prerokovalo 31.10.2018 a 19.02.2019 žiadosť
majiteľov pozemkov KN C č. 174/1 a 174/2 , Lesnica č. 58 o odkúpenie obecného pozemku a
to časti parcely KN-C 400/2 o výmere 82 m2 zastavaná plocha, parcely KN-C 4026/10 o výmere
83 m2, ostatná plocha a parcely KN-E 3236/9 o výmere 2 m2 ostatná plocha a súhlasilo v
prvom rade zo zámennou zmluvou, ku ktorej musí byť doložené uznesenie obecného
zastupiteľstva, prijaté v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí o schválení zámeny
určeného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Návrh na výmenu je časť parcely KN E
3899/2 o celkovej výmere 551 m2 vo výmere 334 m2. OZ 19.02.2019 nesúhlasilo
z ponúknutou parcelou a žiadalo adekvátnu náhradu.
OZ opätovne prerokovalo žiadosť a schvaľuje zámenu pozemkov kde:
Obec Lesnica je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 3236/9 - ostatná plocha o
výmere 2 m2, vedený na LV č. 602, pre obec a k.ú. Lesnica pod B 1 v 1/1.
Parc. č. KN-C 400/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6587 m2, parc. č. KN-C
4026/10 - ostatná plocha o výmere 1242 m2, vedených na LV č. 1633, pre obec a k.ú.
Lesnica pod B 1 v 1/1.
Mária Č e k a ň á k o v á je výlučným vlastníkom pozemku parc. číslo KN-E 3899/2 ostatná plocha o výmere 551 m2, vedený na LV č. 774, pre obec a k.ú. Lesnica pod B
1 v 1/1 a podľa Geometrického plánu číslo 18/2017 vyhotoveným Zdeno Baláž – GEODET
Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 14315050 dňa 02.07.2018. Úradne overený
Ing. Jarmila Firmentová dňa 19.07.2018 číslo G1-389/2018, novoutvorené parcely v k.ú.
Lesnica, KN-C 400/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2
v celosti,
KN-C 4026/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 v celosti, diel o výmere 2 m2
pričlenený k novoutvorenej parcele KN-C 175
zastavaná plocha a nádvorie
Obec Lesnica prenecháva do vlastníctva Márii Č e k a ň á k o v e j , rodená Podolská,
občan SR, narodená 21.06.1965, rodné číslo 65562/7118, bytom 065 33 Lesnica č. 26.
Mária Č e k a ň á k o v á prenecháva do vlastníctva Obce Lesnica, Lesnica 26,
IČO : 00 330 001, parcelu KN-E - ostatná plocha o výmere 551 m2, vedenú na LV č. 774.
Hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné v rozsahu desiatich percent, preto po
vzájomnej dohode si zmluvné strany navzájom nič nevyplácajú. Návrh na vklad do katastra
podá a poplatky spojené s vkladovou povinnosťou a vyhotovením zmluvy uhradí Obec
Lesnica. Zámena pozemkov sa prevádza z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona 138/1991 o majetku obcí. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena sa
vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky a tým sa vysporiada
pozemok, ktorý je zastavaný a užívaný, jedná sa o zosúladenie právneho a skutkového stavu.
Zámer bol zverejnený dňa 26.04.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0

2./ Starosta informoval že OZ v Lesnici prerokovalo 31.8.2018 a 19.02.2019 žiadosť
Bartkovskej Márie, Lesnica 56 o odkúpenie pozemku a to časti parcely E-KN 3187/15 o výmere
181 m2 orná pôda a nesúhlasilo z odpredajom, ale so zámennou zmluvou. Návrh na výmenu
pozemkov bol o výmere 56,9 m2 a ostatnú výmeru 124,1 m2 navrhla žiadateľka odkúpiť. OZ
nesúhlasilo z ponúknutou výmerou a žiadalo adekvátnu náhradu.
OZ opätovne prerokovalo žiadosť a súhlasí z ponúknutou výmenou pozemkov o výmere 56,9
m2 a ostatnú výmeru 124,1 m2 odpredať.
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe
zámennej zmluvy medzi Obcou Lesnica, Lesnica 26, 065 33, IČO: 330001 a Petrom
Bartkovským: bydlisko Lesnica 56, 065 33 Veľký Lipník, k zamieňaným pozemkom v
katastrálnom území Lesnica, obec Lesnica, okres Stará Ľubovňa, zapísaných v katastri
nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni nasledovne:
a) Obec Lesnica prevedie zámenou na Petra Bartkovského časť vlastníckeho práva z časti
parcely registra „EKN“ s parcelným číslom 3187/15 orná pôda, s celkovou výmerou 247 m2, k
novovytvorenej parcele registra „C“ o výmere 181 m2.
a zároveň
b) Peter Bartkovský prevedie zámenou na Obec Lesnica spoluvlastnícke právo k pozemkom
parcely registra „EKN“
- parcela EKN 376, celková výmera 523 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 32,68 m2,
- parcela EKN 1336/1, celková výmera 134 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 8,37
m2,
- parcela EKN 35/4, celková výmera 410 m2, spoluvlastnícky podiel 1/32, zámena 12,79 m2,
- parcela EKN 2893/3, celková výmera 24 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 1,5 m2,
- parcela EKN 2893/4, celková výmera 25 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 1,56 m2.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za
pozemky s rozdielnou výmerou.
Obecné zastupiteľstvo s ohľadom na rozdielnu bonitu jednotlivých zamieňaných
spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, zohľadňujúc rozdiel vo výmere zamieňaných
výmer pozemkov stanovilo doplatenie ceny za zamieňané nehnuteľnosti v prospech Obce
Lesnica, ktorú zaplatí Peter Bartkovský na číslo účtu SK34 0200 0000 0000 1422 0602
vedeného vo VÚB Stará Ľubovňa na základe súhlasu záujemcu o prevod pozemkov a na
základe znaleckého posudku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 o majetku
obcí.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena sa vykoná na základe zámennej zmluvy
a kúpnej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky a tým sa vysporiada pozemok, ktorý je
užívaný, zosúladenie právneho a skutkového stavu.
Zámer bol zverejnený dňa 26.04.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0
3./ Starosta informoval o žiadosti p. Jozefa Irhu o možnosti zámeny medzi pozemkami KN-E,
3181 a KN-E , 3187/4. OZ prerokovalo uvedenú možnosť a predbežne súhlasí zo zámenou na
základe geometrického plánu, ktorý bude na tento účel vyhotovený.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0
K bodu 6
OZ v Lesnici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za 5 -, proti - 0 , zdržali sa – 0
OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje - Rozpočtové opatrenie 3/2019 – viď prílohu.
Hlasovanie: za - 5 , proti -0 , zdržali sa - 0

K bodu 7
Starosta obce :
- k ZŠ a MŠ uviedol v predchádzajúcom volebnom období, bol prijatý návrh opatrenia pre ZŠ s
MŠ vzhľadom na pokles žiakov, kde bola schválená kratšia prevádzková doba pre materskú
školu. Starosta obce po konzultácií z vedením MŠ a na základe požiadaviek rodičov, navrhuje
rozšírenie prevádzkovej doby od 7,30 do 15,00. OZ súhlasilo z rozšírením prevádzkovej doby
od 1.9.2019.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
- predniesol žiadosť Ondreja Bjalončíka o prevádzkovanie taxislužby. OZ súhlasí z
prevádzkovaním taxislužby, pokiaľ žiadateľ splní podmienky prevádzkovania taxislužby
a podmienky dodržiavania VZN obce Lesnica.
Hlasovanie: za 5 , proti 0
, zdržal sa 0
OZ v Lesnici schvaľuje opakované podanie žiadosti na získanie dotácie na rekonštrukciu
budovy garáží č. 22, kde je potrebné reagovať na výzvu Prezídia Hasičského a záchranného
zboru 2019 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, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc a
spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa - 0
K bodu 8
- OZ prejednalo žiadosť Svojpomocného družstva poľnohospodárov v Lesnici o prevádzkovanie
taxislužby. OZ súhlasí z prevádzkovaním taxislužby, pokiaľ žiadateľ splní podmienky
prevádzkovania taxislužby a podmienky dodržiavania VZN obce Lesnica.
Hlasovanie: za 5 , proti 0
, zdržal sa 0
- OZ navrhuje odstrániť búdku, ktorá je umiestnená na obecnom pozemku, nad parkoviskom pri
Chate Pieniny.
Hlasovanie: za 5 , proti 0
, zdržal sa 0
- OZ schvaľuje presťahovanie umiestnenia požičovne bicyklov nad tenisové ihrisko.
Hlasovanie: za 5 , proti 0
, zdržal sa 0
- OZ schvaľuje umiestnenie detského ihriska pri Chate Pieniny -na mieste hneď nad existujúcim
volejbalovým trávnatým ihriskom.
Hlasovanie: za 5 , proti 0
, zdržal sa
K bodu9
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 14.05.2019
Zapísal: Ing. Pavol Špirka

UZNESENIE
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 14.05.2019
Uznesenie č. 01/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
,že obec dostala z Asociácie samaritánov SR, o.z., do výpožičky dva kusy zariadenia- jednotky
DTV s príslušenstvom typ –NEO. Jedná sa o zariadenia na domáce tiesňové volanie, pre
prevenciu kriminality a pre riešenie krízových situácií, aj zo službou „ Lekár na telefóne“.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 02/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
zámenu pozemkov
Obec Lesnica je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 3236/9
- ostatná plocha o výmere 2 m2, vedený na LV č. 602, pre obec a k.ú.
Lesnica pod B 1 v 1/1.
Parc. č. KN-C 400/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6587 m2,
parc. č. KN-C 4026/10 - ostatná plocha o výmere 1242 m2, vedených
na LV č. 1633, pre obec a k.ú. Lesnica pod B 1 v 1/1.
Mária Č e k a ň á k o v á je výlučným vlastníkom pozemku parc. číslo
KN-E 3899/2 - ostatná plocha o výmere 551 m2, vedený na LV č. 774,
pre obec a k.ú. Lesnica pod B 1 v 1/1.
podľa
Geometrického plánu číslo 18/2017 vyhotoveným Zdeno Baláž - GEODET
Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 14315050 dňa 02.07.2018
Úradne overený Ing. Jarmila Firmentová dňa 19.07.2018 číslo G1-389/2018
novoutvorené parcely v k.ú. Lesnica
KN-C 400/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 v celosti
KN-C 4026/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 v celosti
diel - 5 - o výmere 2 m2
pričlenený k novoutvorenej parcele
KN-C 175 - zastavaná plocha a nádvorie
Obec Lesnica prenecháva do vlastníctva Márii Č e k a ň á k o v e j ,
rodená Podolská, občan SR, narodená 21.06.1965, rodné číslo 65562/7118,
bytom 065 33 Lesnica č. 26
Mária Č e k a ň á k o v á prenecháva do vlastníctva Obce Lesnica, Lesnica 26
IČO : 00 330 001
parcelu KN-E - ostatná plocha o výmere 551 m2
vedenú na LV č. 774
Hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné v rozsahu desiatich percent,
preto po vzájomnej dohode si zmluvné strany navzájom nič nevyplácajú.

Návrh na vklad do katastra podá a poplatky spojené s vkladovou povinnosťou
a vyhotovením zmluvy uhradí Obec Lesnica.
Zámena pozemkov sa prevádza z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 o majetku obcí. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena sa vykoná
na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky a tým sa vysporiada pozemok,
ktorý je zastavaný a užívaný, jedná sa o zosúladenie právneho a skutkového stavu.
Zámer bol zverejnený dňa 26.04.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č. 03/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe
zámennej zmluvy medzi Obcou Lesnica, Lesnica 26, 065 33, IČO: 330001 a Petrom
Bartkovským: bydlisko Lesnica 56, 065 33 Veľký Lipník, k zamieňaným pozemkom v
katastrálnom území Lesnica, obec Lesnica, okres Stará Ľubovňa, zapísaných v katastri
nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni nasledovne:
a)
Obec Lesnica prevedie zámenou na Petra Bartkovského časť vlastníckeho práva z časti
parcely registra „EKN“ s parcelným číslom 3187/15 orná pôda, s celkovou výmerou 247 m2, k
novovytvorenej parcele registra „C“ o výmere 181 m2.
a zároveň
b)
Peter Bartkovský prevedie zámenou na Obec Lesnica spoluvlastnícke právo k pozemkom
parcely registra „EKN“
parcela EKN 376, celková výmera 523 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 32,68
m2,
parcela EKN 1336/1, celková výmera 134 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena
8,37 m2,
parcela EKN 35/4, celková výmera 410 m2, spoluvlastnícky podiel 1/32, zámena 12,79
m2,
parcela EKN 2893/3, celková výmera 24 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 1,5
m2,
parcela EKN 2893/4, celková výmera 25 m2, spoluvlastnícky podiel 40/640, zámena 1,56
m2.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za
pozemky s rozdielnou výmerou.
Obecné zastupiteľstvo s ohľadom na rozdielnu bonitu jednotlivých zamieňaných
spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, zohľadňujúc rozdiel vo výmere zamieňaných
výmer pozemkov stanovilo doplatenie ceny za zamieňané nehnuteľnosti v prospech Obce
Lesnica, ktorú zaplatí Peter Bartkovský na číslo účtu SK34 0200 0000 0000 1422 0602
vedeného vo VÚB Stará Ľubovňa na základe súhlasu záujemcu o prevod pozemkov a na
základe znaleckého posudku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 o majetku
obcí.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena sa vykoná na základe zámennej zmluvy a
kúpnej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky a tým sa vysporiada pozemok, ktorý je užívaný,
zosúladenie právneho a skutkového stavu.
Zámer bol zverejnený dňa 26.04.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržal sa – 0

Uznesenie č. 04/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí
zo zámenou medzi pozemkami KN-E, 3181 a KN-E, 3187/4, na základe geometrického plánu,
ktorý bude na tento účel vyhotovený.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 05/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 06/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2018 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 07/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie 3/2019 – viď prílohu.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 08/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje

prevádzkovú dobu pre materskú školu od 7,30 hod. do 15,00 hod. od 1.9.2019
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 09/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí

z prevádzkovaním taxislužby Ondreja Bjalončíka, pokiaľ žiadateľ splní podmienky
prevádzkovania taxislužby a podmienky dodržiavania VZN obce Lesnica.
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 10/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje

a/ podanie žiadosti na získanie dotácie na rekonštrukciu budovy garáží č. 22, kde je potrebné
reagovať na výzvu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 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, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc
b/ spolufinancovanie vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal 0

Uznesenie č. 11/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí

z prevádzkovaním taxislužby Svojpomocného družstva poľnohospodárov v Lesnici, pokiaľ
žiadateľ splní podmienky prevádzkovania taxislužby a podmienky dodržiavania VZN obce
Lesnica.
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 12/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
navrhuje
odstrániť búdku, ktorá je umiestnená na obecnom pozemku, nad parkoviskom pri Chate Pieniny..

Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 13/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
presťahovanie umiestnenia požičovne bicyklov nad tenisové ihrisko.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 14/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
umiestnenie detského ihriska pri Chate Pieniny -na mieste hneď nad existujúcim volejbalovým
trávnatým ihriskom.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

Ján Gondek
starosta obce

