ZÁPISNICA
z 2. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 09.03.2015 v budove
obecného úradu v Lesnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných novozvolených poslancov a predsedníčku miestnej
volebnej komisie p. Máriu Borovskú, ospravedlnil poslanca Jozefa Maniaka.
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Antona Hovanu a Gabrielu Gondekovú.
K bodu 3
Starosta obce privítal na zasadnutí predsedu miestnej volebnej komisie p. Máriu Borovskú
Následne prečítal znenie sľubu poslanca, ktoré znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“. Obecné zastupiteľstvo v Lesnici skonštatovalo že prítomný poslanec Ján
Gondek zložil sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste a pod
ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 4
Starosta obce v kontrole uznesení informoval :
- o projekte regulácie potoka v časti od č.d. l42 po č.d. 118 a od č.d. 64 po obecné garáže,
kde žiadosť bola v týchto dňoch schválená a budeme následne vyzvaný na podpis
zmluvy a predloženie VO, kde je potrebné dokončiť elektronickú aukciu (rozpočtový
náklad 1 541 877,76 - €).
- o projekte rekonštrukcie Chaty Pieniny, z názvom „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry
cestovného ruchu“, kde sa pokračuje zo samotnou rekonštrukciou stavby. Aktuálne bola
podaná žiadosť o zmenu projektu podliehajúca súhlasu STS. Neschválenie zmien
projektu do momentu predloženia súhrnnej monitorovacej správy za predchádzajúce
monitorovacie obdobie, najmä zmien v harmonograme projektu týkajúce sa odstránenia
zjavných chýb pri písaní a schvaľovaní projektovej žiadosti (nesprávne
začlenenie/rozdelenie kategórií nákladov (rozpočtových položiek) do aktivít vecného a
finančného harmonogramu v Etape 1) spôsobilo reálne riziko vzniku neoprávnených
výdavkov za vypracovanie projektovej dokumentácie v celkovej výške 14 469,69 EUR
po navýšení hodnoty kategórie nákladov. Na odvrátenie nepriaznivej situácie obec po
konzultácii s STS pripravila ďalšiu žiadosť o zmenu projektu týkajúcu sa len vecnej a
finančnej časti harmonogramu s podrobným zdôvodnením navrhovaných zmien. Bola
zaplatená prvá faktúra za vykonané práce vo výške 320 416,57 €
- v týchto dňoch je v poslednom štádiu pripomienok dotknutých orgánov územný plán
obce, kde bude potrebne do jedného mesiaca zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva
a územný plán obce schváliť.
- kvôli bezpečnosti bola uskutočnená revízia dopravného značenia v obci, kde sa spracúva
návrh dopravného projektu.

K bodu5
OZ prerokovalo a schválilo VZN – viď prílohy
a/ VZN č.1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Lesnica
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa: 0
b/ VZN č.2/2015 - POŽIARNY PORIADOK Obce Lesnica
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa : 0
K bodu6
OZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Hlasovanie: za 6, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu7
Starosta obce informoval o projekte „Dátové centrum obcí a miest“ (ďalej DCOM), ktorého
cieľom je priniesť obciam cez nové možnosti elektronických služieb lepšie fungovanie
samosprávy a zjednodušiť dostupnosť služieb obcí pre obyvateľov. Do 30.9., je zapojenie
zdarma. OZ prerokovalo a súhlasí so zapojením obce do predmetného projektu
Hlasovanie: za 6, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu8
- starosta obce informoval, že v budove kultúrneho domu je potrebne dokončiť podkrovie,
ktoré vzniklo pri rekonštrukcií, kde na tento účel v roku 2014, bola od predsedu VUC
v Prešove poskytnutá dotácia vo výške 1000,- €. OZ prerokovalo návrh a schvaľuje
dobudovanie podkrovia KD
Hlasovanie: za 6, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu9
- Starosta obce uviedol že v základnej škole nám z rôznych príčin klesá počet žiakov
a tým následne sa znižuje dotácia zo štátu, ktorá je naviazaná na počet žiakov.
- poslankyňa p. Axamská uviedla že cez projekt OOCR boli osadené vstupne tabule do
obce, ktoré sú jednotné pre jednotlivých členov OOCR, ale nezodpovedajú obecným
oficiálnym symbolom. Je potrebné ich upraviť aby erb obce zodpovedal skutočnosti.
- poslanec p. Gondek uviedol, že „Stretnutie Goralov v Pieninách“ sa v tomto roku
uskutoční v Červenom Kláštore.
- Vzhľadom, na to že starosta informoval o možnosti zamestnania dvoch ľudí z Upsvar SL
cez projekt §54 - verejne zamestnanie, OZ odsúhlasilo výmenu pletiva na futbalovom
ihrisku.
- OZ odsúhlasilo zakúpenie zrkadla na pripojenie ulice Pod Krenzolkou.
K bodu10
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 129.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici, 09.03.2015
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

UZNESENIE
z 2. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 09.03.2015 v budove obecného úradu
v Lesnici.
Uznesenie č. 1/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
k o n š t a t u j e, ž e
zvolení poslanec obecného zastupiteľstva Ján Gondek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 2/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
zobralo na vedomie
informáciu o schválení žiadosti s názvom: „ Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica – úprava
Lesnického potoka“ vo výške 1 464 783,87 € z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu,
vo výške 1 541 877,76 €.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 3/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
VZN č.1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Lesnica - tvorí prílohu uznesenia
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 4/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
VZN č.2/2015 - POŽIARNY PORIADOK Obce Lesnica
- tvorí prílohu uznesenia
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 5/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Hlasovanie: za 6, proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
podpis zmluvy a zapojenie sa obce do projektu Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS)
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 7/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
dobudovanie podkrovia KD
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 8/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – tvorí prílohu uznesenia
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Ján Gondek
starosta obce

