ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Lesnici volebného obdobia 2018 -2022 konaného dňa
7.7.2020 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. Zmluva o úvere-zmena konečnej splatnosti a zmena splátkového kalendára.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. 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 Jaroslava Mačuteka.
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 by mala byť podpísaná, pokiaľ poľský partner
projektu - Szczawnica bude mať potrebné povolenia do 31.12.2020, problém s hlavným partnerom, ktorý
chcel odstúpiť od partnerskej zmluvy, a tým by padol celý projekt, je momentálne v štádiu ďalších
rokovaní - na ministerstve v Bratislave, následne videokonferencia všetkých zúčastnených a osobné
rokovania partnerov v PL Szczawnici.
- informoval o tom, že v rámci projektu 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 záverečná refundácia
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
- k zmene 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 je už prevedený do vlastníctva obce Lesnica ako miestna
komunikácia. Predmetný úsek cesty sa má podľa Rozhodnutia MD SR po prevode vlastníctva na obec
Lesnica zaradiť do siete miestnych komunikácií. Obec Lesnica začala správne konanie vo veci zaradenia
vyradeného úseku cesty do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia III. triedy podľa § 7
ods. 1 písm. c) cestnej vyhlášky.
- 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. 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 je vydané stavebné povolenie
a môžeme pristúpiť k samotnej realizácií, ďalším krokom bude VO na dodávateľa.
- 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. Momentálne prebieha
VO na dodávateľa aplikácie.

- 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 bola uskutočnená 29.5.2020, následne zaplatená z úverových
zdrojov a v týchto dňoch sa pripravuje žiadosť o platbu.
- vykonávajú sa prvé kroky k založeniu obchodnej spoločnosti Lesnica - tradícia Pienin s. r. o.
- k vybudovaniu jednotných predajných stánkov zo suvenírmi pri Chate Pieniny v jednotnej línií.
Aktuálne je výzva MAS, kde sa pripravuje podať žiadosť v aktuálnej výzve MAS TPL MAS_066/7.5/2.
K bodu 4
OZ poverilo 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“ spolu z krátkodobým úverom na
predfinancovanie projektu “ Modernizácia požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ vo výške 50% v sume
vo výške 28 400,-€ (preklenovací úver).
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom dodatku k zmluve o termínovanom úvere č. 777/2014/UZ na
predĺženie konečnej splatnosti úveru, zmenu splátkového kalendára a zníženie úrokovej sadzby.
Hlasovanie: za - 5, proti -0
zdržali sa - 0
K bodu 5
- OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje - Rozpočtové opatrenie 1/2020 – viď prílohu.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
- OZ obce Lesnica schvaľuje zaslanie upozornenia pre nedodržiavanie VZN obce Lesnica č. 1/2013.
Obec v súlade s ustanovením čl. 10 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lesnica č. 1/2013 zo dňa
20.03.2013 vykonáva kontrolu jeho dodržiavania. V rámci kontrolnej činnosti bolo zistené, že
dochádza k porušovaniu uvedeného VZN tým, že sa uskutočňuje dovoz bicyklov na výstupište pltí
raftarskymi a pltníckymi autami, tým dochádza k porušeniu ustanovenia čl. 8 ods. 1 písm /p / VZN,
podľa ktorého je zakázaný dovoz bicyklov na výstupište pltí pltníckymi a raftarskými autami.
Hlasovanie: za - 5 , proti - 0 , zdržali sa - 0
- OZ obce Lesnica opätovne prerokovalo a ruší uznesenie č. 09/08/2020, a schvaľuje umiestnenie
starých pltí na obecných pozemkoch z označením: „Sedenie na vlastné riziko“
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 7
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici, 7.7.2020
Zapísal: Ing. Pavol Špirka

UZNESENIE
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 7.7.2020
Uznesenie č. 01/09/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
súhlasí
s podpisom dodatku k zmluve o termínovanom úvere č. 777/2014/UZ na predĺženie konečnej
splatnosti úveru, zmenu splátkového kalendára a zníženie úrokovej sadzby.
Hlasovanie: za - 5,
proti -0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
František Šromovský
Pavol Špirka, Ing.
Ján Gondek
starosta obce
Uznesenie č. 02/09/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 1/2020 – viď prílohu.

Hlasovanie: za - 5,
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
František Šromovský
Pavol Špirka, Ing.

proti -0

zdržali sa - 0

Ján Gondek
starosta obce
Uznesenie č. 03/09/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
zaslanie upozornenia pre nedodržiavanie VZN obce Lesnica č. 1/2013.
Hlasovanie: za - 5 ,
proti - 0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
František Šromovský
Pavol Špirka, Ing.
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 04/09/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
a/ ruší
uznesenie č. 09/08/2020
b/ schvaľuje
umiestnenie starých pltí na obecných pozemkoch z označením: „Sedenie na vlastné riziko“

Hlasovanie: za - 5 ,
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
František Šromovský
Pavol Špirka, Ing.

proti - 0

zdržali sa - 0

Ján Gondek
starosta obce

