ZÁPISNICA
z 5. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 14.09.2015 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.
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Mgr. Marcelu Axamskú a Antona Hovanu.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o projekte regulácie potoka, na ktorom bola uskutočnená kontrola na mieste a peniaze na
predfinancovanie by mali prísť na účet obce po ukončení kontroly.
- o projekte rekonštrukcie Chaty Pieniny, z názvom „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného
ruchu“, kde sa začala kolaudácia stavby a 29.9.2015 je plánované otvorenie .
- o odpredaji obecného osobného vozidla ŠKODA Fabia, kde boli dvaja záujemcovia.
- 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. 3zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu, kde sa momentálne pripravujú podklady pre
územné konanie na realizáciu vybudovania pasívnej optickej siete. V ďalšom informoval
o príprave projektu na vybudovanie optickej siete v rámci obce.
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo žiadosť o súhlas zriadenia podnikateľskej
činnosti Základnej školy v Lesnici. Kde na základe znižovania počtu žiakov v škole a tým
zníženia rozpočtu školy je ohrozená prevádzka školy. Schválilo ukončenie nájomnej zmluvy
medzi Obcou Lesnica a nájomcom a uzatvorenie novej medzi ZŠ a MŠ Lesnica a nájomcom.
Schválilo prevod nájomného za turistickú ubytovňu za rok 2015 na účet školy, ktoré sa použije
na prevádzku školy.
Hlasovanie: za 7 , proti 0, zdržal sa : 0
K bodu5
OZ prerokovalo a schválilo Dodatok č. 1 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 zápisnice.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 6
OZ prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2015- tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: za 7 , proti 0, zdržal sa 0

K bodu 7
Kontrolórka obce informovala o uskutočnenom volejbalovom turnaji „O pohár starostu obce“,
ktorého sa zúčastnilo päť družstiev.
K bodu 8
Poslanec Ján Gondek informoval o plánovanom otvorení budúcoročnej letnej turistickej sezóny,
kde hlavným účinkujúcimi by mali byť Kollárovci a mala by to filmovať televízia Šláger.

K bodu 9
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 134.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici,14.09.2015
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

UZNESENIE
5. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 14.09.2015 v budove obecného
úradu v Lesnici.
Uznesenie č. 1/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
Schvaľuje - ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lesnica a nájomcom
Jana Bartkovská, bytom Lesnica 62, zo dňa 01.05.2003
- uzatvorenie novej zmluvy medzi ZŠ a MŠ Lesnica a nájomcom.
- prevod nájomného z plnenia predmetnej zmluvy za rok 2015 na účet školy, ktoré sa
použije na prevádzku školy.
Hlasovanie: za 7 , proti 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
Schvaľuje –
Dodatok č. 1 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 zápisnice
Hlasovanie: za 7, proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2015- tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Ján Gondek
starosta obce

