ZÁPISNICA
z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Lesnici volebného obdobia 2018 -2022 konaného dňa
21.10.2020 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. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
6. Predĺženie termínu poskytnutia a konečnej splatnosti úveru.
7. Správa o hospodárení Chaty Pieniny, s.r.o. za obdobie od 01. 01. 2019 do 31.12. 2019.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.
K bodu 1
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján
Gondek, ktorý privítal všetkých prítomných, ospravedlnil poslanca Františka Šromovského, skonštatoval,
že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý
poslanci schválili.
Hlasovanie: za 4 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice Mgr. Simonu
Šľachtovskú rod. Gondekovú a Jaromíra Mačutka.
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 žiadosti
o zmenu hlavného partnera, ktorým sa podujala byť Szczawnica a 16.10.2020 bolo doručené na spoločný
technický sekretariát v Krakowe, od SL Tanapu upravený rozpočet a mesto Szczawnica kópiu podanej
žiadosť o stavebné povolenie.
- starosta informoval o dotácií na rekonštrukciu budovy garáží č. 22, kde sa ukončilo verejné obstarávanie
(VO), spis VO bol odoslaný na kontrolu, na základe kontroly spisu VO bol podpísaný dodatok ku
dotačnej zmluve a môže sa pristúpiť k samotnej realizácií rekonštrukcie.
- 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
prebiehajú jednotlivé potrebné verejné obstarávania, aby sa mohlo pristúpiť k realizácií projektu. Prvou
aktivitou bude novembrové stretnutie umelcov na Chate Pieniny.
- taktiež pokračuje schvaľovanie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd
a vybudovanie verejnej kanalizácie, kde sme podali žiadosť o začatie stavebného konania.
- 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, na výstavbu jednotných
predajných stánkov zo suvenírmi pri Chate Pieniny 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. Žiadosti ktoré boli na MAS predložené v prvom kole výziev, a teda do
10.10.2019, PPA doposiaľ nezačala kontrolovať. Nedostatok pracovných síl na PPA a tiež organizačné

zmeny, predlžujú proces kontroly. Takže projekty predložené obcami na MAS do 10.10.2019, sú v poradí
a predpokladom je, že do konca roka 2020 by mali byť skontrolované a PPA vydá rozhodnutia.
- 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 čakáme na kontrolu na mieste.
- že bola založená 100% obecná obchodná spoločnosť Lesnica - tradícia Pienin s. r. o.; kde následne
pripravujeme jej registráciu ako r.s.p.
- informoval že projektu cyklotrasy „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky
priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné
miesta Doliny Popradu“ cez vlajkový projekt, bola schválená záverečná žiadosť o platbu a projekt bol
oficiálne ukončený. Po obdŕžaní aktuálneho stavu prijatých príspevkov zo strany jednotlivých obcí dôjde
k vzájomnému vyúčtovaniu projektu. Doklad o vzájomnom vyúčtovaní finančných vzťahov medzi ĽRZ a
obcami je povinná príloha nášho vyúčtovania poskytnutej dotácie z PSK.
K bodu 4
OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje
- prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 9758,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií
Slovenskej Republiky so sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, za podmienok
dojednaných v príslušnej zmluve o návratnej finančnej výpomoci:
a) výška návratnej finančnej výpomoci je vo výške 9758,-Eur;
b) úroková sadzba: bezúročne;
c) splátky istiny: ročné splátky počas štyroch rokov: prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku
2027;
d) účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom
územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Hlasovanie: za - 4 , proti - 0 zdržali sa - 0
K bodu 5
- OZ obce Lesnica prerokovalo žiadosť p. Petra Borovského, Lesnica 23 o odkúpenie pozemku, ktorý sa
nachádza povyše rodinného domu a z dôvodu ochranného pásma miestnej komunikácie zobralo jeho
žiadosť na vedomie.
Hlasovanie: za 4 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 6
Obec Lesnica pri realizácií projektu „Modernizácie požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ požiadala
o predĺženie termínu poskytnutia a konečnej splatnosti úveru z dôvodu že zatiaľ sa k realizácií projektu
a tým aj k zmluvnému čerpaniu nepristúpilo vzhľadom na to že, v rámci výzvy MAS bola podaná aj
žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na spevnenú plochu pre „ODPOČINKOVÉ MIESTO
PRE CYKLISTOV V OBCI LESNICA“ na pozemku KN-C 1403/7 pri Chate Pieniny, kde sa stále čaká
na vyhodnotenie, a až po realizácií spevnenej plochy pre „ODPOČINKOVÉ MIESTO PRE CYKLISTOV
V OBCI LESNICA“ na pozemku KN-C 1403/7 pri Chate Pieniny, môžeme pristúpiť k realizácií
projektu „Modernizácie požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“.
OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje:
1. predĺženie termínu poskytnutia, zmena termínu začiatku splácania úveru a predĺženie konečnej
splatnosti úveru podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 242/2020/UZ zo dňa 09.07.2020:
- pôvodný termín poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2020, navrhovaný termín
poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2021
- pôvodný termín začiatku pravidelných mesačných splátok: 25.01.2021 do 25.02.2027,
navrhovaný termín začiatku pravidelných mesačných splátok: 25.01.2022 do 25.02.2028
2. predĺženie termínu poskytnutia a predĺženie konečnej splatnosti úveru podľa Zmluvy
o termínovanom úvere č. 240/2020/UZ zo dňa 09.07.2020:
- pôvodný termín poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2020, navrhovaný termín
poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2021
- pôvodný termín konečnej splatnosti: 30.6.2021, navrhovaný termín konečnej splatnosti:
30.06.2022
Hlasovanie: za 4 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 7
OZ obce Lesnica prerokovalo a schválilo ročnú účtovnú závierku Chaty Pieniny s.r.o., za rok 2019.
Dosiahnutý zisk vo výške 9 161,41 € rozhodlo zúčtovať nasledovne:– zúčtovať ako nerozdelený zisk
minulých rokov na účte 428003-nerozdelený zisk r. 2019.
Hlasovanie: za - 4 , proti - 0 , zdržali sa – 0
K bodu 8
Starosta obce informoval:
- že okresná prokuratúra v Starej Ľubovni vykonala previerku stavu zákonnosti v postupe
a rozhodovaní stavebných úradov v konaniach o dodatočnom povolení stavby, jednalo sa o jeden
spis, kde obci bolo vytknuté, že stavebný úrad nezačal konanie o priestupku.
- o pracovnom stretnutí ako systémovo vyriešiť parkovanie v okolí chaty, tak aby bolo parkovanie
regulované, a kde sa definovali kľúčové požiadavky na budúci systém.
- o aktuálnych témach odpadového hospodárstva.
- o zápise obce Lesnica do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- o žiadosti o bezodplatný prevod nákladného automobilu – PRAGA PV3S M2, v súlade s
platnými ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z.. Automobil obec využije hlavne v letnom
období, keď je veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a tento dopravný prostriedok pomôže pri
prevencií alebo pri následnej likvidácií požiarov. OZ obce Lesnica následne schválilo
bezodplatný prevod nákladného automobilu – PRAGA
PV3S M2, v súlade s platnými
ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. na obec Lesnica.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržali sa – 0
-

OZ prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 2020.
Hlasovanie: za - 4 , proti - 0 , zdržali sa - 0

-

OZ obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje - Rozpočtové opatrenie 4/2020 – viď prílohu.
Hlasovanie: za - 4 , proti -0 , zdržali sa - 0

-

že p. Kossuthová z p. Kossuthom prišla opätovne žiadať navrátenie pozemku - 2800m2 je
výmera, za ktorú žiada náhradu, inak že podá na obec Lesnica súdnu žalobu – pokiaľ, pravdaže,
nedôjde k dohode. Za obec som navrhol riešenie, že za zastavané pozemky (cca. 200m2) za
Chatou Pieniny obec vymení za rovnakú plochu pri pozemku p. Kossuthovej. P. Kossuthová
tento návrh zamietla.

K bodu 10
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici, 21.10.2020
Zapísal: Ing. Pavol Špirka

UZNESENIE
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lesnica,
zo dňa 21.10.2020
Uznesenie č. 01/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
- prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 9758,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií
Slovenskej Republiky so sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, za podmienok
dojednaných v príslušnej zmluve o návratnej finančnej výpomoci:
a) výška návratnej finančnej výpomoci je vo výške 9758,-Eur;
b) úroková sadzba: bezúročne;
c) splátky istiny: ročné splátky počas štyroch rokov: prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku
2027;
d) účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom
územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Hlasovanie: za - 4 ,
proti - 0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing.
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 02/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
- žiadosť p. Petra Borovského, Lesnica 23 o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza povyše rodinného
domu.
Hlasovanie: za - 4,
proti -0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing.
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 03/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
1. predĺženie termínu poskytnutia, zmena termínu začiatku splácania úveru a predĺženie konečnej
splatnosti úveru podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 242/2020/UZ zo dňa 09.07.2020:
- pôvodný termín poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2020, navrhovaný termín poskytnutia
peňažných prostriedkov: do 31.12.2021
- pôvodný termín začiatku pravidelných mesačných splátok: 25.01.2021 do 25.02.2027, navrhovaný
termín začiatku pravidelných mesačných splátok: 25.01.2022 do 25.02.2028
2. predĺženie termínu poskytnutia a predĺženie konečnej splatnosti úveru podľa Zmluvy
o termínovanom úvere č. 240/2020/UZ zo dňa 09.07.2020:
- pôvodný termín poskytnutia peňažných prostriedkov: do 31.12.2020, navrhovaný termín poskytnutia
peňažných prostriedkov: do 31.12.2021
- pôvodný termín konečnej splatnosti: 30.6.2021, navrhovaný termín konečnej splatnosti: 30.06.2022
Hlasovanie: za - 4 ,
proti - 0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing.
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 04/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
ročnú účtovnú závierku Chaty Pieniny s.r.o., za rok 2019.
Dosiahnutý zisk vo výške 9 161,41 € rozhodlo zúčtovať nasledovne:
– zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov na účte 428003-nerozdelený zisk r. 2019
Hlasovanie: za - 4,
proti -0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 05/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
bezodplatný prevod nákladného automobilu – PRAGA PV3S M2 na obec Lesnica.
Hlasovanie: za - 4,
proti -0
zdržali sa - 0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing
Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 06/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 2020.
Hlasovanie: za - 4,
proti -0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing

zdržali sa - 0

Ján Gondek
starosta obce

Uznesenie č. 07/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 4/2020 – viď prílohu.
Hlasovanie: za - 4,
proti -0
Simona Gondeková, Mgr.
Ján Jankela, Ing.
Jaromír Mačutek
Pavol Špirka, Ing

zdržali sa - 0

Ján Gondek
starosta obce

