ZÁPISNICA
zo 9. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 15.03.2016 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, ospravedlnil neprítomného poslanca OZ Jozefa Maniaka, prečítal program
zasadnutia a následne ho dal schváliť.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa : 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Dušana Lihaniho a Gabrielu Gondekovú.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o projekte regulácie potoka, ktorý je fyzický a aj dokladovo - administratívne ukončený.
Žiadosť o refundáciu po fyzickej kontrole na mieste samom zo strany riadiaceho organu bola
schválená a peniaze došli na účet obce z ktorých následne bol splatený úver na prefinancovanie
refundačnej platby.
- o projekte rekonštrukcie Chaty Pieniny, z názvom „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného
ruchu“, kde sa uskutočnila záverečná kontrola na mieste zo strany kontrolórov na slovenskej
strane a taktiež kontrola zo strany riadiaceho orgánu z poľskej strany. Takže ešte je potrebné aby
došla posledná refundácia zo Szczawnice, aby sa mohol projekt administratívne ukončiť.
- 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 je predbežný prísľub začatia akcie na
jeseň 2016.
- o odovzdaní vozíka prvej pomoci pri povodniach - protipovodňového vozíka, zo strany
ministerstva vnútra, pre potreby Obce Lesnica.
- o prácach na rekonštrukcií oplotenia horného cintorína.
- o krokoch na projekte „Zvýšenie kapacity jestvujúceho vodovodu v obci Lesnica“, kde je
v štádiu prípravy žiadosť na územné rozhodnutie na „Rozšírenie NN siete Lesnica“
- o krokoch na projekte z pracovným názvom „Vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci
Lesnica“, kde je v príprave projekt pre stavebné konanie.
- prebehli prvé rokovania partnerov pre program PL-SK cezhraničnej spolupráce na roky 20142020, kde by bolo možné ísť do projektov ako partner: na výstavbu-rekonštrukciu záchytného
parkoviska v obci Lesnici, na výstavbu zázemia pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci
Lesnica, na výstavbu chodníka pre peších a cyklotrasy na prepojenie obce do Poľska, na
vybudovanie náučného chodníka
- informoval o modernizácií webovej obecnej stránky, ktorá bola už zastarala.
K bodu 4
OZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za r.2015.

K bodu 5
OZ prejedalo zámer Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lesnica na roky 2015
– 2029, kde je potrebné doplniť zámery projektov obyvateľov a podnikateľov.
K bodu 6
- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že Národné informačné stredisko Slovenskej
republiky, a. s., Bratislava (NiSSR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR.
Hodnotilo rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej
zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené
o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Na
základe spomínanej analýzy hospodárenia bola naša samospráva vyhodnotená ako samospráva,
ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7 % obcí a miest, ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.
A našej obci bola v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať rozvoja obcí a miest.
Udelená pečať potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a
finančnú stabilitu obce. Je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s
obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou. Pečať
rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna
správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a
hodnotenie podnikov, miest a obcí. Pečať nemá časové obmedzenie a bude v systéme zverejnená
nastálo. Informáciu o získaní pečate deklaruje protokol o získaní pečate.
- starosta obce informoval o tom, že obec Veľká Lesná, ktorá mala záujem o hasičskú Aviu vo
vlastníctve obce Lesnica, a kde následne OZ schválilo darovanie Avie pre Obec Veľká Lesná,
nemá záujem. Žiadosť zaslal Štefan Píri bytom Hokovce č. 222 , kde žiada Obecný úrad Lesnica
o odpredaj požiarnej AVIE s výbavou pre účely súkromného múzea v Hokovciach ako exponát .
V prípade odpredaja ávie bude mať vo svojom múzeu uvedené kedy a kde ávia slúžila ako
prezentáciu našej obce. Následne starosta navrhol aby sa vyhlásilo ponukové konanie aj pre
obyvateľov obce a nech sa odpredá tomu, kto ponúkne najlepšiu cenu. OZ z návrhom súhlasilo.
- starosta obce v ďalšom informoval o možnosti výstavby nájomných bytov v našej obci. Kde je
potrebné najprv zistiť záujem o tieto byty zo strany obyvateľov. Z toho dôvodu je potrebné
uskutočniť prieskum záujmu o takéto byty. Pokiaľ by bol záujem dostatočný, výstavba by bola
realizovaná s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, pričom tieto byty by boli vo vlastníctve obce, ktorá by ich následne
prenajímala. Príprava a realizácia projektu je závislá aj na výsledkoch tohto prieskumu.
- starosta obce informoval o zrušenom stavebnom rozhodnutí vydaného Obcou Lesnica spoločným stavebným úradom - „Zmena dokončenej stavby rodinného domu súp. č. 86-prístavba
a nadstavba rodinného domu“, kde bude potrebne nové konanie o dodatočnom povolení. Kde
bude potrebné aby vlastník predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore
s verejnými záujmami.
OZ konštatuje že zmena dokončenej stavby rodinného domu súp. č. 86-prístavba a nadstavba
rodinného domu“, nie je v rozpore s verejným záujmom obce.
Hlasovanie: za 6 proti:0, zdržal sa: 0
K bodu 8
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.139.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Overovatelia:
V Lesnici,15.03.2016
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

