ZÁPISNICA
z 11. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 24.06.2016 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 záverečného účtu obce za rok 2015.
5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lesnica č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lesnica.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných, ospravedlnil neprítomného poslanca OZ Jána Gondeka, 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:
- že sa finišuje na podaný projektu cyklotrasy na prepojenie miest a obci Slovenska a Poľska
cez vlajkový projekt, ktorá prechádza aj cez kataster našej obce.
- informoval o tom, že bol podpísaný dodatok k zmluve o termínovanom úvere č. 804/2014/UZ
(predĺženie konečnej splatnosti úveru) na rekonštrukciu Chaty Pieniny, a že refundácia od
hlavného partnera došla tri dny po podpise dodatku. K dnešnému dňu nedošlo ešte národne
spolufinancovanie z ministerstva z Bratislavy.
- že sa uskutočnilo fyzické odovzdanie požiarnej Avie pre žiadateľa Obec Ľubotín.
- o závere kontroly obce z Najvyššieho kontrolného úradu SR- Expozitúra Prešov v súvislosti s
výkonom kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva v samospráve.
- o závere prác na rekonštrukcií oplotenia horného cintorína.
- že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lesnica na roky 2015-2022 je potrebné
ešte posúdiť cez proces SEIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schvaľuje:
- Záverečný účet obce Lesnica za rok 2015 s výrokom : - celoročné hospodárenie bez
výhrad.
- prebytok hospodárenia vo výške 55,43 €, 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.
Stav rezervného fondu po schválení je vo výške 10 102,76 € a je krytý finančnými
prostriedkami obce.

Splatenie zostatku termínovaného úveru č. 804/2014/UZ na rekonštrukciu Chaty Pieniny
vo výške -8000,- € bude kryté z prebytku, teda z rezervného fondu.
- Rozpočtové opatrenie 3/2015 – viď prílohu.
Hlasovanie: za: 6 , proti: 0 , zdržal sa :0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
- stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra za rok 2015.
- výročnú správu Obce Lesnica za konsolidovaný celok za rok 2015
Hlasovanie: za: 6 , proti: 0 , zdržal sa :0
K bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Lesnica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lesnica. – viď prílohu.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa :0
K bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 2.polrok 2016- viď prílohu.
Hlasovanie: za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 7
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. účasť na projekte ako spoluinvestora:„ Kúpele poľsko- slovenského pohraničia,
identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba
cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“
2.Spolu financovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 1 759 597,68
Eur v pomere k výške investície vo svojom katastri
3. Zaväzuje sa zabezpečiť financovanie svojej časti v plnej výške svojich nákladov, alebo
pristúpiť ako spoludlžník za preklenovací úver v pomere ,svojej investície
4. V prípade pristúpenia ako spoludlžník: zaväzuje sa zabezpečiť finančne zdroje na splátku
úrokov na nevyhnutný čas do splatenia úveru .
5. Súhlasí že investícia bude po nevyhnutnú dobu vo vlastníctve Ľubovnianského regionalného
združenia miest a obcí, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa a po uplynutí doby sa majetok
bezodplatne prevedie na spoluinvestora
Hlasovanie: za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
- Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a berie na vedomie správu o výsledku
kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy zo strany Najvyššieho kontrolného úradu
SR.
Hlasovanie: za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
- Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica poveruje starostu obce aby vzniesol požiadavku
na mobilných operátorov o zosilnenie mobilného signálu v obci Lesnica, nakoľko tu presahuje
mobilný signál z PL a obyvatelia a turisti sa opakovane sťažujú na slabé pokrytie.
Hlasovanie: za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 9
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.144
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.
-

Overovatelia:
V Lesnici, 24.06.2016
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

