ZÁPISNICA
zo 8. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 12.12.2015 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.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa : 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Mgr, Marcelu Axamskú a Jána Gondeka
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o projekte regulácie potoka, ktorý je fyzický ukončený. Ostáva podať žiadosť o refundáciu.
Kolaudácia stavby je ukončená z právoplatnosťou 10.12.2015.
- o projekte rekonštrukcie Chaty Pieniny, z názvom „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného
ruchu“, kde je stavba skolaudovaná a očakávame záverečnú kontrolu na mieste. Tento týždeň
došla refundácia zo Szcziawnice vo výške 208 tis. €
- o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu
vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych
miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu, kde prebehlo územné konanie na realizáciu
vybudovania pasívnej optickej siete a očakáva sa na právoplatnosť územného konania.
- ohľadom žiadosti, p. Heleny Gondekovej, Lesnica č. 146 o vybudovanie provizórnej
kanalizácie-odtokového žľabu v lokalite dolnej časti obce Lesnica (Axamský-Snoha) informoval
o jednaní so správcom cesty Správa a údržba ciest PSK Prešov – oblasť Stará Ľubovňa o
možnosti riešenia daného problému, kde výstupom bola dohoda o zdvihnutí cesty asfaltom na
takú úroveň, aby bol odtok vody zabezpečený do neďalekého potôčika.
- o slávnostnom odovzdaní hasičského automobilu Iveco, ministrom vnútra Robertom
Kaliňakom pre potreby Obce Lesnica.
- o podaní žiadosti o dodanie vozíka prvej pomoci pri povodniach - protipovodňového vozíka.
- o ukončený rekonštrukcie oplotenia miestneho futbalového ihriska
- o podpise zmluvy o spoločnom obecnom sociálnom úrade v Starej Ľubovni
- o podpise zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
z DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
- o výzve Správy a údržby ciest PSK Prešov na výrub krovia v blízkosti cesty tretej triedy, ktoré
ohrozujú bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a bránia rozhľadovým pomerom na danej
ceste, kde sa predmetný výrub pracovníkmi obce v týchto dňoch uskutočňuje

K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schválilo VZN – viď prílohy
a/ VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stav. odpady
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa: 0
b/ VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v školskom zariadení
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa : 0
c/ VZN č.5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie: za 7, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 5
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.2016.
OZ prerokovalo a schválilo rozpočet na rok 2016 a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na
roky 2017 až 2018
Hlasovanie: za 7, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 6
OZ prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stratégiu CLLD "Od Tatier k Dunajcu" Miestnej akčnej
skupiny Tatry - Pieniny LAG vypracovanú v rámci PRV opatrenia 19. Podpora na miestny
rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Lesnica na roky 2015 – 2029
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 9
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo plat starostu obce Jána Gondeka vo výške 858 x
1,65 násobku priemernej mzdy v NH + zvýšenie o 22 % =1727,15=1728 Eur.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 10
Starosta obce informoval o projektových zámeroch do ďalších rokov:
- Zvýšenie kapacity jestvujúceho vodovodu v obci Lesnica, kde je potrebná rekonštrukcia
prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení v obci Lesnice vrátane zvýšenia kapacity
vodovodu, ktorá v súčasnosti pri dlhodobých suchách nepostačuje potrebám obce.
- Vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Lesnica.
- Výstavba záchytného parkoviska v obci Lesnica.
- Výstavba cyklotrasy v okolí obce a s prepojením do Poľska na jestvujúcu cyklotrasu
- Modernizácia MŠ a ZŠ v Lesnici

-

-

Výstavba zázemia pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci Lesnica.
Informoval o záujme obce Veľká Lesná o hasičskú Aviu vo vlastníctve obce Lesnica, kde
následne OZ schválilo odpredaj Avie pre Obec Veľká Lesná za 1 €
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
OZ na návrh starostu obce schválilo odmenu HK a poslancom obecného zastupiteľstva
v Lesnici za rok 2015 vo výške 300 € v hrubom.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 12
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.137.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici,12.12.2015
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

UZNESENIE
z 8. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 12.12.2015 v budove
obecného úradu v Lesnici.
Uznesenie č. 1/8/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
prerokovalo a schválilo – viď prílohy
a/ VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stav. odpady
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa: 0
b/ VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v školskom zariadení
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa : 0
c/ VZN č.5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie: za 7, proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici
vzalo na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.2016
b/ návrh rozpočtu na roky 2017 až 2018
schvaľuje –
rozpočet obce Lesnica na rok 2016
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3/8/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
schválilo
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/8/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
schválilo
Stratégiu CLLD "Od Tatier k Dunajcu" Miestnej akčnej skupiny Tatry - Pieniny LAG
vypracovanú v rámci PRV opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/8/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica
schválilo
zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lesnica na roky 2015 –
2029
Hlasovanie: za 7 proti:0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/8/2015
schválilo
plat starostu obce Jána Gondeka vo výške 858 x 1,65 násobku priemernej mzdy v NH +
zvýšenie o 22 % =1727,15=1728 Eur.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 7/8/2015
schválilo
odpredaj hasičskej Avie pre Obec Veľká Lesná za 1 €
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 8/8/2015
schválilo
odmenu HK a poslancom obecného zastupiteľstva v Lesnici za rok 2015 vo výške 300 €
v hrubom Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Ján Gondek
starosta obce

