ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Lesnici volebného obdobia 2018 -2022 konaného
dňa 22.05.2020 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. Schválenie záverečného účtu obce Lesnica za rok 2019.
5. Založenie sociálneho podniku.
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 skonštatoval, 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 Mgr. Simonu
Gondekovú a Františka Šromovského.
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 by mala byť podpísaná, pokiaľ poľský partner
projektu - Szczawnica bude mať potrebné povolenia do 31.12.2020, momentálne sa ale vyskytol problém
s hlavným partnerom, ktorý chce odstúpiť od partnerskej zmluvy, a tým by padol celý projekt.
- informoval o tom, že pri projekte s 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.“, prišla ďalšia refundácia a čakáme na záverečnú
refundáciu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
- 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.
- 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.
Ide 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 prevádza do
vlastníctva obce Lesnica ako miestna komunikácia. Aktuálne sme pred podpisom zmluvy o prevode.
- 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. Aktuálne sme pred podpisom úverových zmlúv na
prefinancovanie projektu.
- starosta informoval o dotácií na rekonštrukciu budovy garáží č. 22, kde sa vybavuje stavebné povolenie
a 4.6.2020 je zvolané stavebné konanie na mieste.

- starosta k projektu s názvom: Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca, kde je obec Lesnica
projektovým partnerom, informoval, že je projekt schválený a podpísaná zmluva. Čaká sa na otvorenie
hraníc, aby sa projekt mohol realizovať.
- taktiež pokračuje schvaľovanie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd
a vybudovanie verejnej kanalizácie, kde sme pred územným konaným, ale stále sa rieši prístup k ČOV a
majetkové vysporiadanie pozemkov.
- v rámci výzvy MAS boli podané žiadosti na finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych
komunikácií, a to pri ZŠ k budove horskej služby 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. Stále čakáme na vyhodnotenie.
- ešte v decembri 2017 bola podaná projektová žiadosť na zakúpenie nakladača Locust s rôznymi
prídavnými zariadeniami a dodávka bude uskutočnená 29.5.2020, na prefinancovanie máme pripravené
úverové finančné prostriedky.
- že bola zaslaná následná monitorovacia správa č.4, názov projektu: Protipovodňové opatrenia v obci
Lesnica - úprava Lesníckeho potoka, Kód ITMS:24120110110
- o podpise zmluvy vo výške 3000,- € na dotáciu na DPO.
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2019 a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 s výrokom - celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Hlasovanie: za 5 -, proti - 0 , zdržali sa – 0
K bodu 5
Dňa 19.02.2019 OZ prerokovalo možnosť sociálneho podnikania v podmienkach Obce Lesnica a riešenie
špecifických problémov obce uplatnením princípov sociálnej ekonomiky a poverilo starostu obce
prípravou založenia sociálneho podniku. Na činnosť by obec využila budovu Infocentra ako celoročný
zdroj možných príjmov, zabezpečenie výberu poplatkov v rekreačnej zóne, rozvoj bývania v obci a rozvoj
ekologickej prepravy turistov a zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb. Vytvárať nové pracovné
miesta a ich udržateľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
a) schvaľuje - založenie obchodnej činnosti Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p. so 100 % majetkovou
účasťou Obce Lesnica a výškou základného imania 5000,- €.
b) zakladá - obchodnú spoločnosť s názvom Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p v zmysle § 11 ods. 4
písm. l) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
c) schvaľuje - prvého konateľa spoločnosti Jána Gondeka, bytom Lesnica 47, dátum nar. 12.05.1967 (
starostu obce).
d) splnomocňuje - starostu obce na podpísanie zakladateľskej listiny a na právne úkony súvisiace so
založením obchodnej spoločnosti.
e) splnomocňuje - starostu obce ( prvého konateľa ) registráciou obchodnej spoločnosti Lesnica tradícia Pienin s. r. o., r.s.p ako sociálny podnik ( integračný podnik, všeobecný sociálny podnik,
sociálny podnik bývania)
f) schvaľuje vklad 5000€ ako základné imanie.
Hlasovanie: za 3 , proti 2 , zdržal sa 0
K bodu 6
1/ Starosta obce po rokovaní s vedením ZŠ a MŠ navrhuje podľa preverenia požiadaviek rodičov
otvorenie prevádzky ZŠ od 1.6.2020.
OZ schvaľuje otvorenie prevádzky ZŠ od 1.6.2020.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
2/ Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlasné stanovisko s realizáciou predkladaného projektu:
Obec Lesnica ako výlučný vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku rekreačného strediska
Chata PIENINY, Lesnica 147 udáva súhlas s realizáciou projektu „Rekonštrukcia, modernizácia
a dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych
kolektorov“, predkladaného v rámci výzvy MAS_066/6.4/1.1.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

3/ Obecné zastupiteľstvo
1.
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške 12 600,- EUR v súlade s
ustanovením §-36 ods.2 Zákona 67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov“ na úhradu bežných výdavkov
obce
2.
súhlasí s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
4/ OZ poveruje starostu obce aby preveril možnosť prijatia dlhodobého úveru cca 100000€ - z toho
72.500€ na refinancovanie úveru vo VUB a 28 413,-€ účel úverov financovanie oprávnených nákladov
projektu “ Modernizácia požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ na 10 rokov, prvá splátka 1.7.2021 spolu
z krátkodobým úverom na predfinancovanie projektu “ Modernizácia požičovne bicyklov pri Chate
Pieniny“ vo výške 50% v sume vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver).
5/ OZ schválilo vybudovanie jednotných predajných stánkov zo suvenírmi pri Chate Pieniny v
jednotnej línií. Aktuálne je výzva MAS, kde by sa žiadosť podala. OZ poveruje starostu obce podať
žiadosť v aktuálnej výzve MAS TPL - MAS_066/7.5/2.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
6/ OZ prerokovalo žiadosť Pavla Jendrejčaka o prehodnotenie nájmu parkoviska z dôvodu koronavírusu
počas trvania opatrení vlády SR. OZ hlasovalo o prehodnotení nájmu parkoviska.
Hlasovanie: za 0 , proti 3 , zdržal sa 2
OZ poverilo starostu obce aby upozornil nájomcu parkoviska na nelegálne bagrovanie, úpravu plochy
a výstavbu drevenej lávky na parkovisko, že je to v rozpore zo zmluvou o nájme.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
7/ OZ schválilo z dôvodu dopadu pandémie s COVID 19 a na podporu oživenia cestovného ruchu
vytvoriť možnosti bezplatného parkovania na priľahlých obecných pozemkoch, ktoré sú definované ako
ostatná plocha. Taktiež poverilo starostu obce, aby vstúpil do rokovania o tejto možnosti so
spoluvlastníkom na priľahlom pozemku-PSU. Spropagovať túto možnosť cez média, ako ústretový krok
samospráv pre turistov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
8/ OZ schválilo odstránenie nelegálne umiestnených reklamných tabúľ, starých pltí, drevenej lavičky,
akýchkoľvek hnuteľných vecí v okolí Chaty Pieniny a celej rekreačnej zóne a poveruje starostu obce ich
odstránením do a súčasne, aby vyzval ŠOP, aby to kontrolovala. Zároveň si OZ vyhradzuje právo vydať
súhlas na umiestnenie reklamných tabúľ (značiek) pre všetkých podnikateľov v tomto území. Bez súhlasu
OZ splnomocňuje starostu na odstránenie nelegálne umiestnených reklamných pútačov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
9/ OZ schválilo:
- podanie žiadosti na odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1049/31 od p. Kossuthovej.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
10/ OZ prerokovalo žiadosť Mgr. Igora Fabiana o poskytnutie prenájmu obecného pozemku na otvorenie
prevádzky požičovne elektro-kolobežiek za účelom prenajímania terénnych elektro-kolobežiek širokej
verejnosti. OZ po diskusii skonštatovalo, že momentálne nevie prenajať pozemok bez verejnej súťaže
a odporúča žiadateľovi, aby sa prípade ponuky pozemkov na prenájom zapojil do verejnej súťaže.
K bodu 8
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Overovatelia:
V Lesnici, 22.05.2020
Zapísal: Ing. Pavol Špirka

UZNESENIE
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 22.05.2020
Uznesenie č. 01/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2019 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 02/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
a) schvaľuje - založenie obchodnej činnosti Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p. so 100 %
majetkovou účasťou Obce Lesnica a výškou základného imania 5000,- €.
b) zakladá - obchodnú spoločnosť s názvom Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p v zmysle § 11
ods. 4 písm. l) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
c) schvaľuje - prvého konateľa spoločnosti Jána Gondeka, bytom Lesnica 47, dátum nar.
12.05.1967 ( starostu obce).
d) splnomocňuje - starostu obce na podpísanie zakladateľskej listiny a na právne úkony
súvisiace so založením obchodnej spoločnosti.
e) splnomocňuje - starostu obce ( prvého konateľa ) registráciou obchodnej spoločnosti
Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p ako sociálny podnik ( integračný podnik, všeobecný
sociálny podnik, sociálny podnik bývania)
f) schvaľuje vklad 5000€ ako základné imanie.
Hlasovanie: za 3 , proti 2 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 03/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
otvorenie prevádzky ZŠ od 1.6.2020.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 04/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
vyjadruje súhlasné stanovisko
s realizáciou predkladaného projektu:
Obec Lesnica ako výlučný vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku rekreačného strediska
Chata PIENINY, Lesnica 147 udáva súhlas s realizáciou projektu „Rekonštrukcia, modernizácia
a dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych
kolektorov“, predkladaného v rámci výzvy MAS_066/6.4/1.1.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 05/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške 12 600,- EUR v súlade s ustanovením §36 ods.2 Zákona 67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov“ na úhradu bežných výdavkov obce
súhlasí
s podpísaním Blankozmenky Dlžníka a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie: za - 5, proti -0 , zdržali sa - 0
Uznesenie č. 06/08/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schválilo
vybudovanie jednotných predajných stánkov zo suvenírmi pri Chate Pieniny v jednotnej línií.
poveruje
starostu obce podať žiadosť v aktuálnej výzve MAS TPL - MAS_066/7.5/2.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 07/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
neschválilo
prehodnotenie nájmu parkoviska.
Hlasovanie: za 0 , proti 3 , zdržal sa 2
poverilo
starostu obce aby upozornil nájomcu parkoviska na nelegálne bagrovanie, úpravu plochy a výstavbu
drevenej lávky na parkovisko, že je to v rozpore zo zmluvou o nájme.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa

Uznesenie č. 08/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schválilo
z dôvodu dopadu pandémie s COVID 19 a na podporu oživenia cestovného ruchu vytvoriť možnosti
bezplatného parkovania na priľahlých obecných pozemkoch, ktoré sú definované ako ostatná plocha.
Taktiež poverilo starostu obce, aby vstúpil do rokovania o tejto možnosti so spoluvlastníkom na
priľahlom pozemku-PSU. Spropagovať túto možnosť cez média, ako ústretový krok samospráv pre
turistov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

Uznesenie č. 09/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schválilo
odstránenie nelegálne umiestnených reklamných tabúľ, starých pltí, drevenej lavičky,
akýchkoľvek hnuteľných vecí v okolí Chaty Pieniny a celej rekreačnej zóne a poveruje starostu
obce ich odstránením a súčasne, aby vyzval ŠOP, aby to kontrolovala.
vyhradzuje právo
vydať súhlas na umiestnenie reklamných tabúľ (značiek) pre všetkých podnikateľov v tomto
území. Bez súhlasu OZ splnomocňuje starostu na odstránenie nelegálne umiestnených
reklamných pútačov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Uznesenie č. 10/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schválilo
podanie žiadosti na odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1049/31 od p. Kossuthovej.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

Uznesenie č. 11/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
skonštatovalo
že momentálne nevie prenajať pozemok bez verejnej súťaže a odporúča žiadateľovi, aby sa prípade
ponuky pozemkov na prenájom zapojil do verejnej súťaže.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

Ján Gondek
starosta obce

