ZÁPISNICA
z 1.ustanovujucého zasadania obecného zastupiteľstva volebného obdobia 2018 -2022
konaného dňa 26.11.2018 v budove obecného úradu v Lesnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Lesnici.
11 Schválenie VZN č.1,2,3,4 a 5 /2018.
12. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
15. Záver.
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných novozvolených poslancov a predsedníčku miestnej
volebnej komisie p. Annu Axamskú.
K bodu 2
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice p. Jaromíra
Mačutka a Ing. Jána Jankelu.
K bodu 3
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie, p. Žofia Bartkovská oznámila prítomným výsledky
volieb do orgánov samosprávy obce Lesnica a predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Anna
Axamská odovzdala osvedčenia o zvolení za starostu a za poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici (ďalej OZ) zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 4
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta prečítal
znenie sľubu. Sľub zložil znovuzvolený starosta p. Ján Gondek podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste, ktorý znel: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.“. Obecné zastupiteľstvo v Lesnici skonštatovalo, že novozvolený starosta obce Ján
Gondek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 5
Následne každý poslanec prečítal znenie sľubu poslanca, ktoré znie: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. Obecné zastupiteľstvo v Lesnici skonštatovalo
že prítomní poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste
a pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 6
Znovuzvolený starosta obce poďakoval za prejavenú dôveru a vyjadril nádej že spoločne sa
budeme usilovať o rozvoj obce, zdôraznil že je potrebné zachovať kontinuitu z predchádzajúcim
volebným obdobím a pokračovať v začatých projektoch. Jedná sa o:
- v budove kultúrneho domu je potrebne dokončiť podkrovie, ktoré vzniklo pri rekonštrukcií
kultúrneho domu, kde sa na tento účel priebežne zakupuje materiál a tohto roku 2018, bola na
tento účel od VUC v Prešove poskytnutá dotácia vo výške 1400,- €. Možno, keby bol záujem
by bolo potrebné zakúpiť k stolnotenisovým stolom fitness náradie.
- je potrebne ďalej dokončiť rekonštrukciu vykurovania a zateplenia budovy ZŠ, ktorá sa
predlžuje kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Je podaná projektová žiadosť na výmenu
strechy, rekonštrukciu elektrických rozvodov, osadenie fotovoltaických panelov a zateplenie
polyfunkčnej budovy č.148.
- pri ZŠ a MŠ uviedol že je to samostatná rozpočtová organizácia, ktorá má svojho štatutára
a hospodári a koná samostatne. Málotriedna ZŠ má finančný problém súvisiaci z počtom deti,
ktoré ju navštevujú. V predchádzajúcom volebnom období, bol prijatý návrh opatrení pre ZŠ s
MŠ vzhľadom na pokles žiakov, kde bola schválená kratšia prevádzková doba pre materskú
školu a to od 8,00 hod. do 15,00 hod.
- že po povodni, ktorá nás postihla
v tomto roku, dôjdu peniaze za verifikované
zabezpečovacie práce až v novom roku.
- už v decembri 2017 bola podaná projektová žiadosť na zakúpenie šmykom riadeného
nakladača Locust z rôznymi prídavnými zariadeniami a doteraz nepoznáme ani číslo žiadosti.
- 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“- na
rekonštrukciu výstupišťa pltí a oporných múrov za betónkou, ktorá je v zásobníku projektov
a na budúci rok by sa projekt mal začať realizovať.
- v októbri opakovane boli tiež podané dve žiadosti na envirofond a to na vykurovanie
budovy ZŠ a na rekonštrukciu čističky na výstupišti pltí.
- je vypracovaný projekt – Rozšírenie skladových priestorov pre potreby hasičov v Lesnici,
ktorý už bol raz neúspešne podaný a je potrebné v prípade výzvy žiadosť na tento účel
opätovne podať.
- informoval o úspešnosti obce, ako partnera spolu z mestom Szczawnica, pri projektovej
žiadosti z výzvy na mikroprojekty z názvom „Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a
prírodnou hodnotou v obcí Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a
propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí.“ , kde sme
boli úspešný na umiestnenie dvoch kamier v katastri obce Lesnica. Cieľom je zachovať a
sprístupniť širokej verejnosti kultúrne a prírodné dedičstva pohraničia v oblasti obce Lesnica
prostredníctvom výstavby systému vizuálneho zobrazenia najatraktívnejších miest kultúrneho
a prírodného dedičstva s využitím systému digitálnych kamier a bezdrôtovej siete. V rámci
aktivity bude vykonaný systém vizuálneho využitia IP kamery a vykonanie potrebnej
infraštruktúry pre prenos obrazu prostredníctvom internetovej siete. V rámci projektu budú
zrealizované aj propagačné a informačné aktivity spojené so spustením systému vizuálnej
prezentácie. V rámci týchto aktivít bude podobne ako na poľskej strane zorganizované
podujatie pri spolupráci so slovenským Pieninským národným parkom. V rámci tohto

podujatia sa predpokladá zorganizovať rôzne formy vzdelávacích a zábavných hier pre deti a
vystúpenie súborov.
- informoval o realizácií projektu cyklotrasy „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia,
identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa –
výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ cez vlajkový projekt,
kde sa vymenili zábradlia v prielome Lesnického potoka a v týchto dňoch sa buduje altánok
pri budove ZŠ.
- v súvislosti s plánovanou výzvou z programu PRV pre podopatrenie 7.2. Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov v rámci oprávnených aktivít OZ schválilo podať žiadosť na rekonštrukciu
miestnych komunikácií. Jednalo by sa hlavne o tieto cesty: Pod dlugom gore, Za Ľole, Za
vodou.
- v rámci výzvy na predkladanie žiadosti v rámci miestnej akčnej skupiny o.z. Tatry - Pieniny
LAG, ktorej je Obec Lesnica členom, bude možnosť žiadať o finančné prostriedky na úpravu
miestnych komunikácií vo výške cca 24 tis. Eur, podmienkou je aby tieto prostriedky išli na
podporu cestovného ruchu – preto po konzultáciách, by sa jednalo o dva úseky, a to úsek pri
škole k HZS a v časti Haligovčik k novým Chatkám.
- prebehla príprava mikroprojektu „Kultúra a viera - spoločné dobro pohraničia, poľsko slovenské stretnutia generácií. Kultúrne a duchovné stretnutia generácií na poľskoslovenskom pohraničí“, kde sa jednalo o nové podoby /novú formu prezentácie nehmotného
kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne Lesnica – Szczawnica – Litmanová.
- Obec Lesnica je riadným členom v ZMOS, Ľubovnianskom regionálnom združení miest
a obcí, Združenie región „Tatry“, Regionálne vzdelávacie centrum so sídlom v Štrbe, OOCR
Severný Spis – Pieniny, MAS Tatry - Pieniny LAG - Združenie pre rozvoj regiónu Pieniny a
Zamaguria.
- Euroregion Tatry, tohto roku udelil cenu Petra Buriana, pre najlepšie spolupracujúce
samosprávy - Obci Lesnica a Mestu Szczawnica.
- informoval, že obec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lesnica.
- každoročne sa dáva príspevok na požiarnu ochranu(cca 4000) a stolný tenis (900).
- dopláca sa za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce ( cca 3 000,-€ ročne).
- v zimnom období obec prispieva finančnými prostriedkami na úpravu bežeckých tratí
v Prielome Dunajca.
- informoval o zámere o osvetlenie prístupovej cesty medzi obcou a Chatou Pieniny a o
rozšírenie verejného osvetlenia v častí pod Dlugou Gorou.
- výhľadovo o zámere na vybudovanie chodníka pre peších a cyklistov, vybudovanie náučného
chodníka, výstavbu zázemia pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci Lesnica- amfiteáter,
založenie sociálneho podniku, projekte na vyhliadkovú vežu, vybudovanie jednotných
predajných stánkov pri Chate Pieniny, rekonštrukciu budovy garáží č. 22, značenie obce
smerovými tabuľami –projekt už je, rekonštrukciu budovy a priestorov- budova garáží č.60,
vybudovanie zberného dvora-hlavne nákup techniky, zlúčenia ZŠ z MŠ do jednej budovy-po
rekonštrukcií budovy č. 148, o potrebe obnovy náterov na zábradliach v obci a o výmene
starých zábradlí za nové, umiestnenia detského ihriska pri Chate Pieniny-na mieste hneď
vedľa požičovne bicyklov.
- o potrebe zvýšenia kapacity jestvujúceho vodovodu v obci Lesnica, kde je potrebná
rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení v obci Lesnice, lebo v súčasnosti
pri dlhodobých suchách nepostačuje potrebám obce. Postupne sa na tom pracuje ( pri čd 9597).
- upozornil taktiež na nefunkčný lyžiarsky vlek, ktorý je obecným majetkom a o možnosti jeho
rekonštrukcie, kde by sa jednalo o jeho preloženie, tak aby dojazd bol pri Chate Pieniny, taktiež
informoval o zámere prepojenia sedačkou na Pálenicu.
- každoročne sa uskutočňujú posedenia z jubilantmi a dôchodcami, teraz boli prizvaní hostia zo
susedného Poľska, kde je možnosť, že by sa jednalo o dlhšiu spoluprácu.

- o každoročnej dlhodobej aktivácií nezamestnaných cez UPSVaR v SL, kde teraz mame cez
projekt zamestnanú jednu osobu.
- o možnosti výstavby nájomných bytov v našej obci. Z tohto dôvodu sa uskutočnil prieskum
záujmu o takéto byty. Záujem nebol dostatočný, boli štyria potencionálny záujemcovia o tieto
byty zo strany obyvateľov obce.
- zo strany obce sa vzniesla požiadavka 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. Následne bola zaslaná aj petícia za zosilnenie mobilného
signálu mobilným operátorom Orange a T-com. Na zaslanú petíciu za zosilnenie mobilného
signálu došla odpoveď od Orange, kde odpovedali že sa našu oblasť pokúsia zapracovať do
nového plánu realizácie výstavby
- informoval o prenájme 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 od 28.5.2017 na dobu 5 rokov do 30.4.2022 a negatívnych poznatkov
o prenájme.
- uskutočnili sa prípravné práce na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej
čističky odpadových vôd a vybudovanie verejnej kanalizácie, ktoré je potrebné vyplatiť.
- pri komunálnom odpade upozornil, že odpadové pneumatiky sa nepovažujú za komunálny
odpad, a to ani v prípade, že pochádzajú od občana. Konečný používateľ je povinný odpadovú
pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík – tam kde ju kúpil, preto ich
nevyvážajte za garáže, lebo nie sú veľkoobjemovým odpadom.
- uskutočnili sa prípravné konzultácie k možnosti vysporiadať pozemky na cestu v časti Na
zogoni, Za Ľoľami a Pod glinikom, kvôli prístupu k pozemkom a následnej možnosti
výstavby rodinných domov. Ide o možnosť jednoduchých pozemkových úprav, kde je
potrebný súhlas vlastníkov viac než 50% výmery dotknutých pozemkov. Výhody
jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie pozemkového vlastníctva v stavebných
lokalitách sú, že vytvorením stavebných pozemkov z pôvodných rozdrobených
poľnohospodárskych dosiahneme niekoľkonásobné zvýšenie ich trhovej ceny. Slúžia na
majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva v záujmových lokalitách. Umožnia
za pomerne krátky čas (1-2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území, kde to nie je možné
klasickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, kúpnymi, zámennými alebo
darovacími zmluvami.
- o dlhovej službe a splátkach úveru ( ročne 15 600€ splátky+cca 2000€ dlhová služba).
OZ v Lesnici zobralo na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu7
Oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý poslanci bez pripomienok schválili
a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu 8
OZ poverilo poslanca Jaromíra Mačutka, ktorý bude oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5, tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa 0
K bodu 9
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií poriadkovej, inventarizačnej a na
ochranu verejného záujmu. Po diskusií poslanci zriadili komisiu inventarizačnú
a likvidačnú, komisiu na ochranu verejného záujmu a mená sú zapísané v uznesení z
ustanovujúceho zasadnutia OZ v Lesnici.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 10
Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Jána
Gondeka v zákonnej výške 954x 1,49 násobku priemernej mzdy v NH=1421,46 + zvýšenie
o 11,2% =1580,66=1581 €;
Hlasovanie: za 3 , proti 1 , zdržal sa 1
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici po prerokovaní schválilo zásady odmeňovania poslancov v
Obci Lesnica – tvoria prílohu zápisnice
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu11
Schválenie VZN – viď prílohy
a/ VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v školskom zariadení
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
b/ VZN č.2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
c/ VZN č.3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
d/ VZN obce Lesnica č. 4/2018 o zabezpečení stravovania v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Návrh sa stiahol
e/ VZN obce Lesnica č. 5/2018 o miestnej dani za psa
Hlasovanie: za 5 , proti 0 ,zdržal sa 0
K bodu12
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.2019. OZ
prerokovalo a schválilo rozpočet na rok 2019 a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky
2020 až 2021.
Hlasovanie: za 5 ,proti 0 , zdržal sa 0
K bodu13
OZ prerokovalo a schválilo plán zasadnutí na rok 2019
Hlasovanie: za 5 , proti 0 ,zdržal sa 0
OZ prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2019
Hlasovanie: za 5, proti 0 ,zdržal sa 0
K bodu14
OZ vzalo na vedomie že starosta poveril na zastupovanie zástupcu starostu: Ing. Pavla Špirku
Hlasovanie: za 0 , proti 0 , zdržal sa 0
K bodu16
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Overovatelia:

V Lesnici, 26.11.2018
Zapísal: Ing. Špirka Pavol

