ZÁPISNICA
z 10. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 27.05.2016 v budove
obecného úradu v Lesnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Schválenie uzatvorenia dodatku k zmluve o termínovanom úvere č. 804/2014/UZ
(predĺženie konečnej splatnosti úveru) na rekonštrukciu Chaty Pieniny -prefinancovanie.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných, ospravedlnil neprítomných poslancov OZ Jána Gondeka a Mgr. Marcelu Axamskú,
prečítal program zasadnutia a následne ho dal schváliť
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa : 0
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice poslancov
Jozefa Maniaka a Antona Hovanu.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval že prebehli rokovania partnerov pre program
PL-SK cezhraničnej spolupráce na roky 2014-2020 na výstavbu:
- chodníka pre peších od Chaty Pieniny do obce a náučného chodníka
- cyklotrasy na prepojenie miest a obci Slovenska a Poľska cez vlajkový projekt, ktorá
prechádza aj cez kataster našej obce,
Starosta obce v ďalšom informoval o výsledku prieskumu o záujme občanov o nájomné byty v
našej obci, kde sú štyria potencionálny záujemcovia o tieto byty zo strany obyvateľov.
K bodu 4
– Schválenie uzatvorenia dodatku k zmluve o termínovanom úvere č. 804/2014/UZ (predĺženie
konečnej splatnosti úveru) na rekonštrukciu Chaty Pieniny -prefinancovanie.
Starosta informoval že sme boli nútený požiadať o predĺženie termínu konečnej splatnosti úveru
podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 804/2014/UZ zo dňa 05.01.2015 (pôvodný termín
konečnej splatnosti: 31.5.2016, navrhovaný termín konečnej splatnosti: 31.12.2016) nakoľko
ešte k dnešnému dňu refundácia od hlavného partnera nedošla.
V súlade s platným harmonogramom prác sme projekt zrealizovali a ukončili a následne sme
požiadali o záverečnú platbu. V januári 2016 bola vykonaná kontrola na mieste našim
ministerstvom a následne aj Spoločným technickým sekretariátom (STS) v Krakove, kde neboli
konštatované žiadne závažné porušenia. Následne STS posunul žiadosť o záverečnú platbu na
ministerstvo do Varšavy , čo sa ale do dnešného dňa nestalo.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5
Starosta obce informoval:
- o tom, že po vyhlásený ponukového konania aj pre obyvateľov obce na odpredaj požiarnej
AVIE, z obce neprejavil záujem žiaden záujemca ale žiadosť podal ešte jeden záujemca a to obec
Ľubotin. OZ schvaľuje darovanie požiarnej Avie pre žiadateľa Obec Ľubotín.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0.
- o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Finančná dotácia vo výške 2000,-€ je určená na zabezpečenie potrieb DHZO Lesnica.
- starosta informoval o kontrole obce z Najvyššieho kontrolného úradu SR- Expozitúra Prešov v
súvislosti s výkonom kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva v samospráve.

K bodu 8
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.142
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 27.05.2016
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

