ZÁPISNICA
z 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Lesnici volebného obdobia 2018 -2022 konaného
dňa 09.03.2020 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. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
5. Informácia o aktuálnych projektoch
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. 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 Jaromíra
Mačutka a 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 stále sa čaká na podpis
zmluvy o dofinancovanie projektu medzi hlavným partnerom a riadiacim organom, zmluva
bude podpísaná, pokiaľ poľský partner projektu - Szczawnica bude mať potrebné povolenia do
31.12.2020.
- informoval o tom že, pri projekte 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.“, čakáme na
záverečnú refundáciu finančných prostriedkov.
- že, ZŠ a MŠ ako rozpočtová organizácia si v súčasnosti vybavuje potrebné povolenia na
podnikateľskú činnosť – prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia v budove č. súp. 148 a služieb
a s tým súvisiace živnosti.
- o výsledkoch protipožiarnej kontroly v súkromných budovách obecným DHZ.
- že od Prešovského samosprávneho kraja bola obci poskytnutá v minulom roku poskytnutá
dotácia vo výške 1000 Eur, z ktorej sa zakúpilo fitness náradie zatiaľ celkovo vo výške 3811,67€. Taktiež OZ súhlasilo v s doplnením posilňovacích zariadení a to zakúpeným ďalších činiek,
celkovo vo výške cca 2500€ a je potrebné ešte doplatiť 2000€. Na čo chceme podať žiadosť na
PSK aj v tomto roku.
- že v decembri bola opakovane podaná projektová žiadosť na výmenu strechy a zateplenie
polyfunkčnej budovy č.148.Výsledok čakáme v týchto dňoch.
K bodu 4
OZ prerokovalo a berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 5
1/- Prešovským samosprávnym krajom bola obci v minulom roku schválená dotácia na projekt
„Modernizácia požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ vo výške 28 400,00 Eur z celkovej
potrebnej 56 813,00 Eur, v rámci II. kola Výzvy Prešovského samosprávneho kraja na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 ,,Výzva pre región“ v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. Po realizácií projektu sa presťahujú požičovne
bicyklov nad tenisové ihrisko a pôvodná plocha sa využije na umiestnenie detského ihriska.
OZ prerokovalo a súhlasí
- s prijatím termínovaného úveru vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver) a investičného
úveru vo výške 28 413, účel: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Modernizácia
požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke k
termínovanému úveru vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver) a
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke k
investičnému úveru vo výške 28 413,-€
účel úverov: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Modernizácia požičovne
bicyklov pri Chate Pieniny
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
2/- OZ v minulom roku vydalo stanovisko k návrhu zmien v cestnej sieti Prešovského
samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a podľa
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. Jedná sa o vyradenie z cestnej siete 1. úsek existujúcej cesty
III/3148 v k.ú. Lesnica v dĺžke 0,770 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení km 7,570-8,340.
Tento úsek pôvodnej cesty III/3148 sa prevedie do vlastníctva obce Lesnica ako miestna
komunikácia. Na základe hore uvedeného súhlasilo z navrhovaným usporiadaním cestnej siete.
Je podpísaná zmluva o budúcej zmluve a čaká sa na rozhodnutie Min. dopravy SR.
3/- OZ v minulom roku taktiež schválilo vybudovanie jednotných predajných stánkov pri Chate
Pieniny v jednotnej línií. Starosta uviedol, že ma vyjsť výzva MAS, kde by sa žiadosť
zopakovala.
4/- starosta informoval o úspešnosti podania žiadosti na získanie dotácie na rekonštrukciu
budovy garáží č. 22, kde sme reagovali na výzvu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019.
Momentálne je to v štádiu, že bola podpísaná dotačná zmluva, peniaze vo výške 29 999,99€ sú
na účte a momentálne sa vybavuje stavebné povolenie.
5/- starosta k vyhlásenej III. výzve na predkladanie žiadostí na dofinancovanie mikroprojektov v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, k projektu
s názvom: Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca, kde je obec Lesnica projektovým
partnerom, informoval že je projekt schválený. Cieľom realizácie tohto projektu je vzájomné
spoznanie sa obyvateľov pohraničných obcí Ochotnica Dolna a Lesnica a aj spoznanie
krajinných hodnôt tejto oblasti a málo známeho kultúrneho a prírodného dedičstva. K tomu majú
prispieť aktivity naplánované v rámci projektu, ktoré budú prospešné pre zvýšenie atraktivity
oboch obcí a príliv nových turistov, vzájomné spoznanie tradícií regiónu, jeho kultúry a
dedičstva. Aktivity, naplánované v projekte, majú umožniť dostup k čo najširším kruhom
odberateľov, tunajších obyvateľov a návštevníkov, a týmto spôsobom zachovať dedičstvo pre
budúce generácie. Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva a oboznámenie s ním
obyvateľov a návštevníkov tohto územia zvýši atraktivitu pohraničia aj v ekonomickom smere.
OZ súhlasí
- s prijatím termínovaného úveru vo výške 43 874,-€ (preklenovací úver): financovanie
oprávnených nákladov projektu “ Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca“
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
k termínovanému úveru vo výške 43 874,-€ (preklenovací úver)
účel úveru: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Cestou prírody a kultúry
dolinou Dunajca.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0

6/- taktiež pokračuje schvaľovanie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej čističky
odpadových vôd a vybudovanie verejnej kanalizácie, rieši sa prístup k ČOV a majetkové
vysporiadanie pozemkov.
7/- v rámci výzvy MAS boli podané žiadosti na finančné prostriedky na rekonštrukciu miestných
komunikácií: pri ZŠ a horskej službe a v časti Haligovčík a na spevnenú plochu pre
„ODPOČINKOVÉ MIESTO PRE CYKLISTOV V OBCI LESNICA“ na pozemku KN-C
1403/7 pri Chate Pieniny. Čakáme na vyhodnotenie.
8/- Ešte 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 sme v procese po podpísaný zmluvy o
poskytnutí nenávratného príspevku a dodávka bude uskutočnená v 2.štrťroku 2020, na čo už
máme pripravené úverové finančné prostriedky.
K bodu 6
OZ
berie na vedomie žiadosť p. Jána Pirhalu o prenájom nebytovej plochy pre
požičovňu bicyklov. OZ žiada o doplnenie podkladov.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
- starosta informoval, že Obec Lesnica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila informáciu o
úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019. Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov v obci Lesnica za rok 2019 je 31,86 %, čo je zvýšenie oproti roku 2018 z 23,45%.
Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného
odpadu na skládku odpadov je 13 €/t.
- OZ obce Lesnica na minulom zasadnutí schválilo a splnomocnilo starostu obce rokovať s
vlastníkmi pozemkov, uzatvoriť s nimi kúpnu alebo zámennú zmluvu aj pre ďalšie pozemky pre
potreby a rozvoj obce. Starosta informoval o aktuálnych možnostiach zámeny a kúpy pozemkov
a o aktuálnych zámeroch na zápis geometrických plánov na miestne komunikácie.
- informoval o spolupráci z majiteľmi pri výmene kanálov a odvodnení cesty od č. 18 po č. 22,
kde obec poskytne materiál.
- informoval, že plechová búda p. Hrivka bola odstránená z obecného pozemku až po ďalšej
výzve.
- OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje rozpočtové opatrenie 1/2020
Hlasovanie: za - 5, proti -0 , zdržali sa - 0
K bodu8
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici, 09.03.2020
Zapísal: Ing. Pavol Špirka

UZNESENIE
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 09.03.2020
Uznesenie č. 01/07/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 02/07/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí
- s prijatím termínovaného úveru vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver) a investičného
úveru vo výške 28 413, účel: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Modernizácia
požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke k
termínovanému úveru vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver) a
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke k
investičnému úveru vo výške 28 413,-€
účel úverov: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Modernizácia požičovne
bicyklov pri Chate Pieniny
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 03/07/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí
- s prijatím termínovaného úveru vo výške 43 874,-€ (preklenovací úver): financovanie
oprávnených nákladov projektu “ Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca“
- s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke k
termínovanému úveru vo výške 43 874,-€ (preklenovací úver)
účel úveru: financovanie oprávnených nákladov projektu “ Cestou prírody a kultúry dolinou
Dunajca.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 04/07/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
žiadosť p. Jána Pirhalu o prenájom nebytovej plochy pre požičovňu bicyklov.
žiada
o doplnenie podkladov.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 05/07/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 1/2020
Hlasovanie: za - 5, proti -0 , zdržali sa - 0
Ján Gondek
starosta obce

