ZÁPISNICA
z 16. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 28.04.2017 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 prenájmu obecného majetku.
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 - kontrolórku Moniku Brillovú a poslanca 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
Jána Gondeka a Gabrielu Gondekovú
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
o výmene ističov za nižšie z dôvodu šetrenia amperických hodnôt ističov na obecných
odberných zariadeniach – elektromeroch z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.
- že bola podaná žiadosť na získanie dotácie na rekonštrukciu budovy a priestorov, ktoré
slúžia pre potrebu Hasičského zboru, kde parkuje hasičská technika / budova garáží č.60/
- taktiež, že bola podaná žiadosť na ministerstvo financií o dotáciu na opravu miestnych
komunikácií.
- že sa uskutočnilo stretnutie zástupcov obce a miestnych podnikateľov, ktorí podnikajú v
rekreačnej zóne a využívajú obecné pozemky, za účelom podania informácie o
všeobecných záväzných nariadeniach a pravidlách, ktoré platia na území rekreačnej zóny.
-

K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie vyhlásenie súťaže v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, na prenájom obecného majetku s výzvou na predloženie
cenových ponúk na predkladanie cenových ponúk na parc. číslo KN-C 1055/5 a časť pozemku
číslo KN –C 1055/1, zapísaných na LV č.1633, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria "Parkovisko pri chate Pieniny"
- schvaľuje spôsob prenájmu obchodnou súťažou v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- konštatuje že, výzva na predloženie cenových ponúk bola zverejnená od 6.4.2017, teda min. 15
dní pred schvaľovaním na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0
V ďalšom obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie zápisnicu z otvárania cenových ponúk, posúdenie splnenia podmienok
účastníkov a vyhodnotenie cenových ponúk Obecnou radou v Lesnici zo dňa 24.4.2017.
- konštatuje, že p. Pavol Jendrejčák, bytom Lesnica č.d.67, predložil cenovú ponuku na prenájom
vo výške 8000€/rok.
- schvaľuje prenájom parcely číslo KN-C 1055/5 o výmere 96m2 a časť pozemku - číslo parcely
KN –C 1055/1 o výmere 1800m2, zapísaných na LV č.1633, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria za sumu 8000€/12 mesiacov od 28.5.2017 na dobu 5 rokov do 30.4.2022.
- schvaľuje nájomnú zmluvu - návrh zmluvy je prílohou zápisnice
- splnomocňuje starostu obce na podpis schválenej nájomnej zmluvy
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0
K bodu 5
Starosta obce v bode rôzne informoval:
- obec obdŕžala oznámenie o ambulantnom predaji spomienkových fotografií od JUDr.
Ladislava Hrivka. K uvedenému mu bolo oznámene nasledovné : Ambulantný predaj je
možný iba na miestach povolených obcou s upozorneným na dodržiavanie VZN obce
Lesnica č. 1/2013, aby nedochádzalo k porušovaniu uvedeného VZN, čl. 8 ods. 1 písm
/h / , podľa ktorého je zakázaný predaj pohľadníc a fotografií mimo obcou určených
predajných miest.
- obec obdŕžala žiadosť o povolenie a parkovacie miesto k preprave osôb, ktorú si bude
JUDr. Ladislav Hrivko zabezpečovať pre klientov Penziónu Pltník a prístaviska Červený
Kláštor, ktorí využívajú ich služby. K uvedenému mu bolo oznámene nasledovné: Vo
vzťahu k obci má úplne rovnaké postavenie ako všetky tretie osoby podnikajúce na
území obce. Parkovacie miesto na priestranstve parkoviska pri Chate Pieniny môže
využívať za rovnakých podmienok ako každý iný subjekt.
K bodu 7
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č.151. V závere starosta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 28.04.2017
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

