ZÁPISNICA
z 4. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 12.06.2015 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, prečítal program zasadnutia a následne ho dal schváliť hlasovaním.
Hlasovanie: za 6 , proti 0, zdržal sa : 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Jozefa Maniaka a Dušana Lihaniho.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o projekte regulácie potoka, kde je podpísaná zmluva z Ministerstvom životného prostredia
SR a pri dodávateľovi stavebných prác po ukončenej elektronickej aukcií víťazný uchádzač
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad nedoručil potrebné prílohy k podpisu zmluvy, následne sa
oslovil ďalší uchádzač v poradí - COMBIN s.r.o., z ktorým bola 8.6.2015 podpísaná zmluva.
- 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 bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje Záverečný účet obce Lesnica za rok
2014 s výrokom : - celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia vo výške 38 296,85 €, zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších previesť do
rezervného fondu .
Zostatok finančných operácii vo výške - 28 582,61 € budú kryté z prebytku, teda z
rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra za
rok 2014.
Hlasovanie: za 6 , proti 0, zdržal sa : 0
K bodu5
Na základe výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce bola doručená na Obecný
úrad v Lesnici jedná prihláška. Na funkciu HK sa prihlásila doterajšia kontrolórka p. Monika
Brillová. Kandidátka splnila podmienky výberového konania na voľbu HK. OZ zvolilo za
kontrolórku obce p. Brillovú Moniku na funkčné obdobie 6 rokov s úväzkom 0,30.
Hlasovanie za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0
OZ súhlasí s podnikateľskou a inou zárobkovou činnosťou hlavnej kontrolórky obce Lesnica
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 6
OZ prerokovalo a zobralo na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej
širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenská
v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3- zvyšovanie
prístupnosti širokopásmového internetu a poveruje svojho štatutárneho zástupcu - starostu Jána
Gondeka na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania,
stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete
Hlasovanie: za 6 , proti 0, zdržal sa 0
K bodu 7
-

OZ zobralo na vedomie správu o finančnej kontrole v rozpočtovej organizácií ZŠ a MŠ
Lesnica
OZ rozhodlo o odpredaji obecného osobného vozidla ŠKODA Fábia - záujemcovia nech
svoj záujem nahlásia na obecný úrad

K bodu 9
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 133.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici,12.06.2015
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

UZNESENIE
4. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 12.06.2015 v budove obecného
úradu v Lesnici.
Uznesenie č. 1/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
Schvaľuje 1) záverečný účet obce Lesnica za rok 2014 s výrokom : - celoročné hospodárenie bez výhrad.
2) prebytok hospodárenia vo výške 38 296,85 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších previesť do rezervného fondu .
3) zostatok finančných operácii vo výške - 28 582,61 € budú kryté z prebytku, teda z
rezervného fondu.
Berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Hlasovanie: za 6 , proti 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
Zvolilo za kontrolórku obce p. Brillovú Moniku na funkčné obdobie 6 rokov s úväzkom 0,30.
Hlasovanie: za 5, proti:1, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
Berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov
v „bielych miestach“ Slovenská v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti,
prioritná os č. 3- zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu
Poveruje svojho štatutárneho zástupcu - starostu Jána Gondeka na podpísanie akýchkoľvek právnych
úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii
vybudovania pasívnej optickej siete
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 4/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
Súhlasí s podnikateľskou a inou zárobkovou činnosťou hlavnej kontrolórky obce Lesnica
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/4/2015
Berie na vedomie –
správu o finančnej kontrole v rozpočtovej organizácií ZŠ a MŠ Lesnica
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Ján Gondek
starosta obce

