ZÁPISNICA
z 3. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 10.04.2015 v budove
obecného úradu v Lesnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných.
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov Mgr.
Marcelu Axamsku a Antona Hovanu.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o projekte regulácie potoka, kde žiadosť bola schválená, je potrebné podpísať zmluvu
z Ministerstvom životného prostredia SR a následne predložiť na kontrolu VO, kde je ukončená
elektronická aukcia a víťazný uchádzač ARPROG, akciová spoločnosť Poprad ma doručiť
potrebné prílohy k podpisu zmluvy.
- 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.
K bodu4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
I. prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh
Územnoplánovacej dokumentácie obce Lesnica, ktorý spracoval Ing. arch. Ján Hobrľa,
Sabinovská 20, Prešov a pre ktorý vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Ján Kunák, Mierová
23, Stará Ľubovňa.
II. berie na vedomie
1. správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
2. výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie
3. že schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo
smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších kategórií a stupňov
územnoplánovacej dokumentácie pre územné rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie
stavieb na vymedzenom území.
4. výsledok preskúmania územnoplánovacej dokumentácie Okresným úradom Prešov, odborom
výstavby a bytovej politiky, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v
stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2015/19132/37853
III. súhlasí
1. s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
územnoplánovacej dokumentácie
IV. schvaľuje
1. Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Lesnica
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územnoplánovacej dokumentácie obce Lesnica. Všeobecné záväzné nariadenie obce tvorí
prílohu č. 1 tohto uznesenia.

V. následné
1. chválenú Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Lesnica po doplnení schvaľovacou doložkou
zaslať spolu s výpisom uznesenia obecného zastupiteľstva na Okresný úrad v Prešove.
2. vyhotoviť o obsahu územnoplánovacej dokumentácie registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MVaRR SR Bratislava
3. zverejniť záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie:
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa : 0
K bodu5
OZ prerokovalo a
Schvaľuje
obchodnej spoločnosti Chata Pieniny s.r.o. prijatie pôžičky vo výške 100 000 € na zaplatenie
záväzkov voči obci s úrokom 2,8 % na dobu do splatenia úveru do roku 2025.
Poveruje
starostu obce, aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Chata Pieniny s.r.o. potvrdil
uznesenie 6/25/14 a uznesenie č. 2/3/2015.
Súhlasí
z obstaraním interiérového vybavenia zrekonštruovaného objektu Chaty Pieniny a
z výdavkami súvisiacimi z prácami naviac mimo projektu z vlastných zdrojov, prípadne
bezúročnou pôžičkou.
Hlasovanie: za 4, proti:0, zdržal sa: 1
K bodu 6
OZ prerokovalo a
schvaľuje
podpis zmluvy z Ministerstvom životného prostredia SR na reguláciu potoka k žiadosti
s názvom: „ Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica – úprava Lesnického potoka“
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
OZ prerokovalo a
vyhlasuje
v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 12.6.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce .
určuje
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce:
0,30
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa : 0
K bodu8
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 131.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici,10.04.2015
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

UZNESENIE
z 3. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 10.04.2015 v budove
obecného úradu v Lesnici.
Uznesenie č. 1/3/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
I. prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh
Územnoplánovacej dokumentácie obce Lesnica, ktorý spracoval Ing. arch. Ján Hobrľa,
Sabinovská 20, Prešov a pre ktorý vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Ján Kunák, Mierová
23, Stará Ľubovňa.
II. berie na vedomie
1. správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
2. výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie
3. že schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo
smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších kategórií a stupňov
územnoplánovacej dokumentácie pre územné rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie
stavieb na vymedzenom území.
4. výsledok preskúmania územnoplánovacej dokumentácie Okresným úradom Prešov, odborom
výstavby a bytovej politiky, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v
stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2015/19132/37853
III. súhlasí
1. s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
územnoplánovacej dokumentácie
IV. schvaľuje
1. Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Lesnica
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územnoplánovacej dokumentácie obce Lesnica. Všeobecné záväzné nariadenie obce tvorí
prílohu č. 1 tohto uznesenia.
V. následné
1. schválenú Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Lesnica po doplnení schvaľovacou
doložkou zaslať spolu s výpisom uznesenia obecného zastupiteľstva na Okresný úrad v Prešove.
2. vyhotoviť o obsahu územnoplánovacej dokumentácie registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MVaRR SR Bratislava
3. zverejniť záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie:
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 2/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
Schvaľuje
obchodnej spoločnosti Chata Pieniny s.r.o. prijatie pôžičky vo výške 100 000 € na zaplatenie
záväzkov voči obci s úrokom 2,8 % na dobu do splatenia úveru do roku 2025.

Poveruje
starostu obce, aby na VZ obchodnej spoločnosti Chata Pieniny s.r.o. potvrdil uznesenie 6/25/14
a uznesenie č. 2/3/2015.
Súhlasí
z obstaraním interiérového vybavenia zrekonštruovaného objektu Chaty Pieniny a z výdavkami
súvisiacimi z prácami mimo projektu z vlastných zdrojov, prípadne bezúročnou pôžičkou
Hlasovanie: za 4, proti:0, zdržal sa: 1
Uznesenie č. 3/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
schvaľuje
podpis zmluvy z Ministerstvom životného prostredia SR na reguláciu potoka k žiadosti
s názvom: „ Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica – úprava Lesnického potoka“
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 4/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
I. vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov 12.6.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce .
II. určuje
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lesnica - 0,30
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa : 0

Ján Gondek
starosta obce

