ZÁPISNICA
z 13. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 14.10.2016 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. Správa o hospodárení Chaty Pieniny, s.r.o. za obdobie od 01. 01. 2015 do 31.12. 2015.
5. Správa o hospodárení a výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Lesnica.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných, ospravedlnil neprítomných poslancov OZ - Antona Hovanu a Jozefa Maniaka,
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
Gabrielu Gondekovú a Dušana Lihaniho.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- že bol schválený projekt cyklotrasy, PLSK.01.01.00-12-0015/16 - „ Kúpele poľskoslovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj
zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“
cez vlajkový projekt, ktorá prechádza aj cez kataster našej obce. Vzhľadom k tomu ,že bolo dosť
pripomienok, bude potrebné ešte niektoré veci projekčne doplniť.
- k zmluve o termínovanom úvere č. 804/2014/UZ na rekonštrukciu Chaty Pieniny, že
06.10.2016 došla refundácia z národného spolufinancovania z ministerstva z Bratislavy vo výške
1525,60-€ a následne 07.10.2016 zo strany obce došlo k splateniu poslednej splátky
krátkodobého úveru vo výške 9091,42-€, kde zvyšných 7565,82-€ bolo splatených z vlastných
zdrojov.
- že, bola zaslaná petícia za zosilnenie mobilného signálu v zastavanej časti obce Lesnica a v
rekreačnej oblasti Chata Pieniny, v počte 522 podpisov na 23 listoch papiera mobilným
operátorom Orange a T-com, kde žiadame o urýchlené riešenie zosilnenia mobilného signálu,
nakoľko sú v obci také časti, kde prakticky nie je žiadny signál.

K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schválilo ročnú účtovnú závierku Chaty
Pieniny s.r.o. za rok 2015. Dosiahnutú stratu vo výške- 1065,76 € rozhodlo zúčtovať ako
neuhradenú stratu minulých rokov.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 2
K bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo správu o hospodárení a výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Lesnica a zobralo na vedomie finančnú situáciu rozpočtovej
organizácie. Starosta obce zdôraznil a poukázal na zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a to na časť hospodárenie rozpočtových organizácií, ktoré sa riadi
záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a zriaďovateľa. V roku 2015 sme z obce doplatili sa
prenesený výkon – teda na základnú školu cca 5000 € z vlastných prostriedkov.
Pre rok 2016 bol záväzný rozpočet pre Lesnicu – 23 detí – normatívne financovanie na žiaka
v celkovej sume 46 878€, z toho mzdový normatív 37 983€ , normatív na prevádzku - 8 894€.
Obec Lesnica na rok 2016 rozpísala 46 878 € z toho 24 709 € na mzdy, 13 275 € na odvody
a 8 894 € na tovary a služby. Stav žiakov ZŠ k 15.9.2016 je 18, čo je od 1.9.2016 aj znížený
normatív na rok 2016, ktorý bude skrátený v decembri 2016. Zaslali sme žiadosť o dohodovacie
konanie, kde sme požadovali 7828 €, ale schválili nám len 1980 €. K tomu je na zvýšenie miezd
od 1.9.2016 navýšený rozpočet o 605 €.
Podľa predložených informácii o finančnom hospodárení v roku 2016 je predpokladaná suma na
osobné náklady vo výške cca 42 000 €, čo je cez schválený mzdový normatív. Časť mzdových
nákladov bude pokrytá z príjmu za nájom ubytovne a dohodovacieho konania. Za hospodárenie
s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy, teda riaditeľka
školy. Diskusia k tomuto problému sa ukončila s tým, riaditeľ školy musí hospodáriť tak, aby
rozpísaný rozpočet neprekračoval. Situácia je aj do budúcna nepriaznivá, pretože počet detí
klesá.
K bodu 6
Starosta obce v rôzne informoval:
- o príprave mikroprojektu „Kultúra a viera - spoločné dobro pohraničia, poľsko slovenské stretnutia generácií. Kultúrne a duchovné stretnutia generácií na poľskoslovenskom pohraničí“, kde sa jedná o nové podoby /novú formu prezentácie
nehmotného kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne Lesnica – Szczawnica –
Litmanová. OZ po predstavení projektu súhlasí z účasťou obce v projekte.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
- že na základe podnetov zo strany rodičov deti a cestujúcich využívajúcich spoj č. 710427
8 - z Lesnice do Starej Ľubovne, bol poslaný návrh zmeny v cestovnom poriadku, a to
posunúť čas odchodu spoja od Lesnica MŠ z odchodom o 6,25 aspoň na 6,30 hod.
- že sa uskutočnilo pracovné stretnutie o určenie dopravného značenia na ceste tretej triedy
v intraviláne obce Lesnica, vzhľadom na opakovane poškodzovanie strechy
prechádzajúcimi autami na rodinnom dome č. 142.
- že bol podaný návrh na zrušenie spoločnosti - Podnik mechanizácie a služieb, s.r.o.,
podľa § 68 ods. 6 obchodného zákonníka, ktorá po svojom vzniku nikdy nezapočala
s činnosťou.

K bodu 7
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.146. V závere starosta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:
V Lesnici, 14.10.2016
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

