ZÁPISNICA
z 19. zasadania OZ volebného obdobia 2014 -2018 konaného dňa 09.12.2017 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 VZN č. 4 /2017.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
K bodu 1
Rokovanie OZ v Lesnici otvoril a viedol starosta obce Ján Gondek, ktorý privítal všetkých
prítomných, prečítal program zasadnutia, ospravedlnil neprítomnú poslankyňu Gabrielu
Gondekovú 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
Mgr. Marcelu Axamskú a Antona Hovanu.
K bodu 3
Starosta obce v kontrole uznesení informoval:
- o stave realizácie projektu 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, kde sa uskutočnilo odovzdanie
staveniska, ale práce sa uskutočnia až v jarných mesiacoch.
- na základe žiadosti obce, ako zriaďovateľa školy na dofinancovanie normatívnych finančných
prostriedkov na rok 2017 pre prenesené kompetencie, nám bolo oznámené pridelenie
finančných prostriedkov vo výške 2 000 EUR.
- o stave podanej žiadosti na získanie dotácie na rekonštrukciu budovy garáží č.60, kde bolo
potrebné reagovať na výzvu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a podať projekt na „Podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských, na ktorú sme nereagovali, lebo
podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok
žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení
najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje
na zmenu dokončenej stavby alebo projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou
poskytnutie dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že takéto

právo sa nemení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
Starosta odporučil, vzhľadom na to že budú ešte následné dve výzvy, aby obec zrekonštruovala
drevené garáže pri č. 23.
- že v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny, bolo schválené aj o.z. Tatry - Pieniny
LAG, ktorej je Obec Lesnica členom a ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku a je nám
udelený štatút miestnej akčnej skupiny. Týmto rozhodnutím sa získala zároveň finančná podpora
na realizáciu svojej stratégie.
- že bola podaná projektová žiadosť na výmenu strechy, rekonštrukciu elektrických rozvodov,
osadenie fotovoltaických panelov a zateplenie polyfunkčnej budovy č.148 v rámci výzvy o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych oblastiach podopatrenie:
7.4 – Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. V rámci tejto výzvy sa
podala ešte jedná žiadosť a to na zakúpenie šmykom riadeného nakladača Locust z rôznymi
prídavnými zariadeniami.
- taktiež bola podaná projektová žiadosť z názvom „Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského
pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“
spoločného projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK.
- z minulého roku boli tiež zopakované dve žiadosti na envirofond a to na vykurovanie budovy
ZŠ a na rekonštrukciu čističky na výstupišti pltí.
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica následne schválilo podanie predmetných žiadosti.
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica prerokovalo a schválilo VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE obce Lesnica č. 4/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského
zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesnica - tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za 6 , proti 0 , zdržali sa 0
K bodu 5
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.2018.
OZ prerokovalo, zapracovalo navrhnuté zmeny rozpočtu a schválilo rozpočet na rok 2018 a
zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 až 2020– tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0
K bodu 6
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici prerokovalo a schvaľuje
kontrolórky na 1. polrok 2018 – tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0

plán kontrolnej činnosti hlavnej

K bodu 7
Starosta obce informoval:
- o rozšírení verejného osvetlenia v častí Pod gliník, k rodinnému domu p. Stanislava
Gondeka a k doplneniu verejného osvetlenia v časti Losy, pri č.d. 82, na základe žiadosti p.
Františka Podolského.

-

o bilaterálnom slovensko-poľskom projekte „Doliny mezozoika Západných Karpát“ - u nás
sa jedná o Prielom Dunajca. Tento projekt pozostáva z 13 krasových dolín mezozoika
nachádzajúcich sa na území SK - PL. V rámci úlohy je riešená aktualizácia a dopracovanie
návrhu nominačného projektu. Na propagáciu a osvetu projektu boli v pohraničnom regióne
SK - PL uskutočnené workshopy, ktoré sa interaktívnou formou snažia oboznámiť, aké
prírodné hodnoty majú Doliny mezozoika Západných Karpát, a prečo sú potenciálnou
lokalitou na zápis do zoznamu svetového prírodného dedičstva -UNESCO.

- OZ prerokovalo a schvaľuje zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a,s,, ktorá zrealizovala inžiniersku stavbu s názvom „Rozšírenie NN siete
Lesnica pre 4 nové odbery“, ktorá sa dotýka aj pozemku zapísaného na LV č. 1633, parcela C
KN č. 412, druh zastavané plochy o výmere 791m2, podľa geometrického plánu č. 313/2017.
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy o vecnom bremene, č. zmluvy 1783/3030/2017. Na základe
tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti „C-Ťarchy“, v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská
distribučná, a,s,, Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektroenergického zariadenia na parc. C KN č. 412, v rozsahu Geometrického plánu č. 313/2017.
Hlasovanie: za - 6 , proti - 0 , zdržal sa - 0

K bodu 9
OZ schválilo prijaté uznesenia a sú zapísané v knihe OZ na strane č. 158. V závere starosta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 09.12.2017
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

