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Informácia 

o uskutočnených aktivitách a investičných akciách v obci Lesnica  za roky 2018 - 2022 

 
        -    Obec Lesnica bola v tomto volebnom období členom v týchto združeniach a organizáciách: 

 ZMOS; Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Združenie región „ Tatry“,  Regionálne 

vzdelávacie centrum so sídlom Štrba,  OOCR Severný Spis – Pieniny,  MAS Tatry - Pieniny LAG - 

Združenie pre rozvoj regiónu Pieniny a Zamaguria, v Spoločnom obecnom sociálnom úrade v 

Starej Ľubovni, v Spoločnom obecnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 

 

Rok 2019 

- doplatok za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce, kde aj po zvýšení poplatku sa dopláca za 

vývoz domového odpadu z rozpočtu obce ( cca 2 000,-€ ročne). Týmto apelujeme na obyvateľov 

aby viac separovali, lebo poplatky za uloženie TKO idú každoročné hore a ak sa nezlepší triedenie, 

výška poplatku v obci bude neudržateľná. Taktiež opakovane upozorňujeme, 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. 

- v priebehu celého volebného obdobia v zimnom období obec prispievala finančnými 

prostriedkami  na úpravu bežeckých tratí v Prielome Dunajca. 

- aktivácia nezamestnaných cez UPSVaR Stará Ľubovňa  

- uskutočnenie divadelného predstavenia  RAMAGU – Guroľske pošodky 

- uskutočnenie literárneho pásma   RAMAGU pre žiakov ZŠ a MŠ dňa 26.3.2019 a 5.12.2019 

- zakúpenie záhradného sedenia pre ZŠ 

- osadenie nového dopravného značenia na miestnych komunikáciách 

- v priebehu celého volebného obdobia majetkové vysporiadavanie pozemkov v intraviláne obce  

- celé volebné obdobie obec splácala pôžičku na projekt rekonštrukcie Chaty Pieniny, z názvom 

„Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí 

rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu“,  

-  na základe znižovania počtu žiakov v škole a tým zníženia rozpočtu školy bola ohrozená 

prevádzka školy. Nájomné za turistickú ubytovňu sa použilo na prevádzku základnej školy + obec 

doplácala zo svojich príjmov 

- pokračovala realizácia 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 dokončili 

práce na dobudovaný altánku pri budove ZŠ.  

- v budove kultúrneho domu pokračovali rekonštrukčné práce  

- uskutočnil sa výjazd zo seniormi do susednej Szczawnice 

- prebiehali projektové práce na dokumentácií na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a 

vybudovanie verejnej kanalizácie, riešil sa prístup k ČOV a majetkové vysporiadanie pozemkov 

- v spolupráci z SUC PSK rekonštruovaný priepust pri škole  

- zakúpenie umývačky riadu a chladničky do kuchyne kultúrneho domu 

- podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2019“  

- zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky obce  

- zaslanie následnej monitorovacia správy č.3, názov projektu: Protipovodňové opatrenia v obci 

Lesnica - úprava Lesníckeho potoka 

- uskutočnili sa konzultácie z vlastníkmi 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  

- poskytnutie dotácie na fitness náradie od  VUC v Prešove-1200€+ vlastné financie 

- predloženie žiadostí na dofinancovanie mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, na dva projekty, kde bola obec Lesnica  

partnerom 

- 27.4.2019 sa uskutočnil  recipročný  výjazd  seniorov zo susednej Szczawnice, ktorý sa stretli zo 

seniormi z Lesnice a z Červeného Kláštora na Chate Pieniny 

-   vypracovali sa geometrické plány na miestne komunikácie: pri ZŠ  a horskej službe  a v časti 

Haligovčík 

-      zabezpečenie dotácie vo výške 3000,- € na požiarnu ochranu 

- bola vykonaná inšpekcia životného prostredia na ČOV Chata Pieniny 
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- opakovane podanej projektovej žiadosti na výmenu strechy a zateplenie polyfunkčnej budovy 

č.148 

- obec dostala do výpožičky dva kusy zariadení- jednotky DTV s príslušenstvom typ –NEO. Jedná 

sa o domáce tiesňové volanie, pre prevenciu kriminality a pre riešenie krízových situácií, aj zo 

službou „ Lekár na telefóne“ 

- opakované podanie žiadosti na získanie dotácie na rekonštrukciu budovy garáží č. 22, kde sa 

reagovalo na výzvu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019  

- OZ súhlasilo z prevádzkovaním taxislužby Ondreja Bjalončíka, Svojpomocného družstva 

poľnohospodárov, Lukáša Lihaniho, a Janky Kossuthovej pokiaľ žiadatelia splnia podmienky 

prevádzkovania taxislužby a podmienky dodržiavania VZN obce Lesnica 

-     odstránila sa búdka, ktorá bola umiestnená na obecnom pozemku nad parkoviskom pri Chate 

Pieniny. 

- OZ schválilo umiestnenie detského ihriska pri Chate Pieniny, na mieste hneď nad existujúcim 

volejbalovým trávnatým ihriskom 

-  pri podanej projektovej žiadosti 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, bola podpísaná partnerská zmluva medzi partnermi a čakalo sa 

na podpis zmluvy o dofinancovanie projektu medzi hlavným partnerom a riadiacim organom 

- v rámci výzvy MAS sa podala žiadosť na miestne komunikácie: pri ZŠ a horskej službe a v 

časti Haligovčík a na ODPOČINKOVÉ MIESTO PRE CYKLISTOV V OBCI LESNICA“ na 

pozemku KN-C 1403/7 pri Chate Pieniny 

-  ešte v decembri 2017 bola podaná projektová žiadosť na zakúpenie šmykom riadeného nakladača 

Locust z rôznymi prídavnými zariadeniami, v roku 2019 prišlo rozhodnutie o schválení žiadosti  

- obec ako projektový partner 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.“ ,sme boli úspešný na umiestnenie 

dvoch kamier v katastri obce Lesnica. Projekt sa ukončil a kamery sú funkčné a to na Chate 

Pieniny a na budove ZŠ a prenos sa online prenáša na web na www.lesnica.eu  a na 

www.szczawnica.pl 
- bol podaný projekt: Zatraktívnenie verejného priestranstva pre rozvoj cestovného ruchu na 

Pieninách, na úrad podpredsedu vlády SR 

- Prešovským samosprávnym krajom bola obci schválená dotácia na projekt „Modernizácia 

požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ vo výške 28 400€  z celkovej potrebnej 56 813€  

- 25.10.2019 sa na Chate Pieniny uskutočnil workshop zameraný na Smart riešenia v turistickej 

infraštruktúre a cezhraničnú spoluprácu. Išlo o podujatie organizované Združením miest a obcí 

Slovenska, na ktorom bol predstavený spoločný cezhraničný projekt obce Lesnica a mesta 

Szczawnica a jeho prínos v pohraničí 

- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schválilo prevod nehnuteľného majetku  existujúci úsek 

pozemnej komunikácie III/3148 v k. ú. Lesnica v dĺžke 0,770 km z vlastníctva predávajúceho: 

Prešovského samosprávneho kraja, do vlastníctva kupujúceho: Obce Lesnica, za kúpnu cenu 1,00 

€. Prevod vlastníctva k predmetu prevodu bol podmienený vydaním kladného rozhodnutia 

Ministerstva dopravy a výstavby SR o usporiadaní cestnej siete 

- začala príprava podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie obce - ZŠ a MŠ Lesnica – 

prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia v budove č. súp. 148  
- doplnenie LED vianočnej výzdoby obce 

- zriadenie FB profilu  obce 

- rozšírenie  verejného osvetlenia v časti Rovňa 

- dokončenie rekonštrukcie vykurovania budovy ZŠ-cca 89 000€ 

- stretnutie z jubilantmi a dôchodcami nad 65 rokov 

 

Rok 2020 

-  doplatok za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce, kde úroveň vytriedenia komunálnych 

odpadov v obci Lesnica za rok 2019 bol 31,86 %, čo je zvýšenie oproti roku 2018 z 23,45%. 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu 

na skládku odpadov bola 13 €/t. 

- aktivácia nezamestnaných cez UPSVaR Stará Ľubovňa  

- majetkové vysporiadavanie pozemkov v intraviláne obce 

http://www.lesnica.eu/
http://www.szczawnica.pl/
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- oprava kríža nad obcou 

- zakúpenie fitness stroja v hodnote 882,-€ 

- výstavba prístrešku za kováčskou dielňou-cca 5000€ 

- revízia elektroinštalácie MŠ, ZŠ 

- pomoc pri zabezpečený primičnej slávnosti v Lesnici 

- orez stromov z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku pri kostole 

- zabezpečenie rúšok a testovania Covid 2019 

- bola zaslaná následná monitorovacia správa č.4, názov projektu: Protipovodňové opatrenia v obci 

Lesnica - úprava Lesníckeho potoka  
- opakované podanie projektovej žiadosti na Envirofond o dofinancovanie na výmenu strechy a 

zateplenie polyfunkčnej budovy č.148. 
- v rámci výzvy MAS sa podala žiadosť  na výstavbu jednotných predajných stánkov pri Chate 

Pieniny  
a žiadosť pre vybudovanie chodníka pre cykloturistiku a zabezpečenie parkovania v rekreačnej zóne.  

- bol schválený projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí na dofinancovanie mikroprojektov v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, s názvom: 

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca, kde bola obec Lesnica projektovým partnerom-43000€ 

- pokračovalo schvaľovanie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej čističky odpadových 

vôd a vybudovanie verejnej kanalizácie, riešil sa prístup k ČOV a majetkové vysporiadanie 

pozemkov 

- obec spolupracovala z majiteľmi priľahlých  pozemkov pri výmene kanálov a odvodnení cesty od 

č. 18 po č. 22, kde obec poskytla financie na materiál-cca 4000€ 

- zabezpečenie dotácie vo výške 3000,- € na požiarnu ochranu 

- v rámci dotácie na rekonštrukciu budovy garáží č. 22,  sa vybavilo stavebné povolenie, 

uskutočnilo verejné obstaranie a pristúpilo k samotnej realizácií rekonštrukcie  

- Obecné zastupiteľstvo v Lesnici  schválilo - založenie obchodnej spoločnosti Lesnica - tradícia 

Pienin s. r. o., r.s.p. so 100 % majetkovou účasťou Obce Lesnica a výškou základného imania 

5000€. Ide o možnosť sociálneho podnikania v podmienkach Obce Lesnica a riešenie špecifických 

problémov obce uplatnením princípov sociálnej ekonomiky 

-  Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo súhlasné stanovisko s realizáciou predkladaného projektu, kde 

Obec Lesnica ako výlučný vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku rekreačného strediska 

Chata PIENINY, Lesnica 147 udelilo súhlas s realizáciou projektu „Rekonštrukcia, modernizácia a 

dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych 

kolektorov“, predkladaného v rámci výzvy MAS 

- nákup techniky-LOCUST L903, kde ešte v decembri 2017 bola podaná projektová žiadosť na 

zakúpenie nakladača Locust s rôznymi prídavnými zariadeniami a dodávka bola uskutočnená 

29.5.2020-78 000€ 

- pri projekte 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, bola schválená záverečná žiadosť o platbu a 

projekt bol oficiálne ukončený. Po obdŕžaní aktuálneho stavu prijatých príspevkov zo strany 

jednotlivých obcí došlo k vzájomnému vyúčtovaniu projektu 

- V rámci projektovej žiadosti 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, sa  stále sa čakalo na podpis zmluvy o dofinancovanie projektu 

medzi hlavným partnerom a riadiacim organom, zmluva by mala byť podpísaná, pokiaľ poľský 

partner projektu - Szczawnica bude mať potrebné povolenia do 31.12.2020. Problém s hlavným 

partnerom, ktorý chcel odstúpiť od partnerskej zmluvy, a tým by padol celý projekt, bol  v štádiu 

žiadosti o zmenu hlavného partnera, ktorým sa podujala byť Szczawnica a 16.10.2020 bolo 

doručené na spoločný technický sekretariát v Krakowe 

- pri realizácií projektu „Modernizácie požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ sa požiadalo o 

predĺženie termínu poskytnutia a konečnej splatnosti úveru z dôvodu že zatiaľ sa k realizácií 

projektu a tým aj k zmluvnému čerpaniu nepristúpilo vzhľadom na to že, v rámci výzvy MAS bola 

podaná aj žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na spevnenú plochu pre 

„ODPOČINKOVÉ MIESTO PRE CYKLISTOV V OBCI LESNICA“ na pozemku KN-C 1403/7 

pri Chate Pieniny, kde sa stále čakalo na vyhodnotenie, a až po realizácií spevnenej plochy sa 

mohlo pristúpiť k realizácií projektu „Modernizácie požičovne bicyklov pri Chate Pieniny“ 
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- uskutočnili sa pracovné stretnutia ako systémovo vyriešiť parkovanie v okolí Chaty Pieniny, tak 

aby bolo parkovanie regulované, a tiež sa definovali kľúčové požiadavky na budúci systém  

-  uskutočnil sa zápis obce Lesnica do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a obec následne začala poskytovať predmetnú službu pre 

dvoch občanov 
- uskutočnil sa bezodplatný prevod nákladného automobilu – PRAGA PV3S M2 pre obec Lesnica. 

Automobil obec využije hlavne v letnom období, keď je veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a 

tento dopravný prostriedok pomôže pri prevencií alebo pri následnej likvidácií požiarov  

- okresná prokuratúra v Starej Ľubovni vykonala previerku stavu zákonnosti v postupe a 

rozhodovaní stavebných úradov v konaniach o dodatočnom povolení stavby, jednalo sa o jeden 

spis, kde obci bolo vytknuté, že stavebný úrad nezačal konanie o priestupku  

 

Rok 2021 
- doplatok za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce  

- aktivácia nezamestnaných cez UPSVaR Stará Ľubovňa  

- bol prijatý návrh opatrení pre ZŠ s MŠ vzhľadom na pokles žiakov a následne schválená  

prevádzková doba pre materskú školu od 8,00 hod. do 15,00 hod 

- zabezpečenie dotácie vo výške 3000,- € na požiarnu ochranu 

- zaslanie poslednej následnej monitorovacia správy č.5, názov projektu: Protipovodňové opatrenia v 

obci Lesnica - úprava Lesníckeho potoka 

- prebiehalo stavebné konanie na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a vybudovanie 

verejnej kanalizácie – 1. etapa, kde sa uskutočnilo  konanie na mieste za účasti dotknutých organov 

a účastníkov konania a následne, kvôli zamietavému postoju minoritnej majiteľky pozemku sa 

dovysporiadavajú  majetkové veci 

-  Základná škola s materskou školou v Lesnici bol samostatný právny subjekt – rozpočtová 

organizácia, ktorú sme prevzali delimitáciou od 1.7.2002.   Po delimitácii, ako aj ďalšie roky bol 

počet žiakov v školskom zariadení  Základnej škole nad 30 detí,  čím bola organizácia schopná 

udržať hospodárenie. Posledné roky klesal počet žiakov a normatívne financovanie nepostačuje na 

mzdy a prevádzku – hlavne od 1.1.2019, pričom už v minulom období sa prijímali opatrenia na 

udržateľnosť financií.  V roku 2020 sa súhlasilo s podnikateľskou činnosťou ZŠ, na podporu 

financovania. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej 

pôsobnosti obce. Obec si to aj plní, a sa snaží získavať cudzie zdroje na zníženie energetickej 

náročnosti na výmenu okien, či vykurovania a  opakovane bola podávaná žiadosť o dotáciu na 

výmenu strechy a zateplenie budovy ZŠ. Výrazne znížený rozpočet nás nútil prijať opatrenia, aby 

sme boli schopní udržať kvalitu vzdelávania detí, ako aj zachovať školu samotnú. Preto Obecné 

zastupiteľstvo Obce Lesnica zrušilo – zriaďovaciu listinu s dodatkami  Základnej škole s materskou 

školou Lesnica, Lesnica 148, s účinnosťou od 01.09.2021;schvalilo -začlenenie školských zariadení 

(Základnej školy – Lesnica 148, Materskej školy – Lesnica 160, Školskej jedálne- Lesnica 160 ) do 

organizačnej štruktúry Obecného úradu Lesnica s účinnosťou od 01.09.2021; a schválilo – 

zriadenie Školského klubu detí s účinnosťou od 1.9.2021 s výkonom  Lesnica č.148  

-      bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, kde sa jednalo o 

utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska. Hlavným 

cieľom realizácie predkladaného projektu bolo podporiť športové aktivity detí a mládeže v obci za 

účelom rozvoja ich telesného a duševného vývoja. Projekt má za cieľ výstavbu funkčného ihriska a  

následné vytvorenie nových a atraktívnych podmienok pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže 

-  v rámci Národného projektu - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, obec 

začala zamestnávať jednu opatrovateľku, ktorá sa starala o dvoch našich obyvateľov     

- pri projektovej žiadosti 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, došlo k podpísaniu zmluvy o dofinancovanie projektu medzi 

hlavným partnerom a riadiacim organom  

- obec sa zapojila do projektu nabíjacích staníc pre E- bicykle v rámci regiónu Zamaguria a 

Belianskych Tatier. Cca sa jedná o 20 – 22 nabíjacích miest. Montáž a servis zabezpečuje Chodník 

korunami stromov  

-  začiatok činnosti 100% obecnej obchodnej spoločnosti Lesnica - tradícia Pienin s. r. o., r.s.p.. bol 

od 1.4.2021 a to zamestnaním prvých zamestnancov 

- Zrušil sa nepeňažný vklad obce Lesnica do obchodnej spoločnosti Chata Pieniny s.r.o. a prevod 

nehnuteľného majetku – Stavba Infocentrum, sociálne zariadenie súp. č. 162 s príslušenstvom na 
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parcele KN-C 1049/30 a 4325/11 pre kat. úz. Lesnica do majetku Obce Lesnica z dôvodu potreby 

jeho rekonštrukcie t.j. výmaz záložného práva zapísaného v časti C listu vlastníctva č.1827 

vzťahujúci sa na stavbu súp. č. 162 – Infocentrum 

- uskutočnilo sa pracovné rokovanie z vedením MŽP v rámci predbežného pripomienkového 

konania. Výsledkom bola doteraz najväčšia transformácia štátnej ochrany prírody na území 9 

národných parkov. Kľúčovou súčasťou novely zákona o ochrane prírody bolo prevedenie správy 

tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod 

správu Štátnej ochrany prírody SR 

- podpis  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Odpočinkové miesto pre 

cyklistov v obci Lesnica, taktiež 4.6.2021 sme doplnili žiadosť: Oprava miestnych komunikácií v 

obci Lesnica 

- výstavba oporného múru pre športoviská pri Chate Pieniny 

- oprava šrotovníka 

- výškové a polohopisné zamerania pri ZŠ a pri Chate Pieniny 

- rekonštrukcia budovy garáží č. 22- cca 60 000€ 

- vyhotovenie situačného plánu  p. č. 1403/9 až 1403/14 

- opakovaná revízia elektroinštalácie po odstránení závad v budove ZŠ 

- rekonštrukcia kancelárie na OU 

- rekonštrukcia kuchyne v KD č.9, doplnenie obkladov 

- údržba verejného osvetlenia o obecného rozhlasu 

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Vybudovanie cyklistického chodníka“ pri Chate 

Pieniny 

- vykonanie testovania na Covid 19 v obci Lesnica -  ASSR, 24.01.2021 

- zakúpenie fitness naradia do budovy KD v hodnote cca 5000€+dotácie na vykurovanie v zimnom 

období cca od 200do500€ na mesiac 

- zriadenie odberného miesta VSD pre výstupište pltí Lesnica 

- zakúpenie vitamínov pre seniorov nad 65 rokov 

- oprava zábradlia v Prielome lesníckeho potoka  

- vybudovanie „Cyklistickej cestičky“ pri Chate Pieniny-25000€ 

- vybudovanie  „ Odpočinkového miesta pre cyklistov“ pri ChatePieniny-25 090€ 

- prípravné elektroinštalačné a stavebné práce pre parkovisko pri Chate Pieniny  

- zriadenie novej obecnej webovej stránky www.lesnica.eu 

- modernizácia požičovne bicyklov pri Chate Pieniny-56 335€ 

     

   Rok 2022 

- doplatok za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce  

- aktivácia nezamestnaných cez UPSVaR Stará Ľubovňa   

- pri stavebnom konaní na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a vybudovanie verejnej 

kanalizácie – 1. etapa, stále čakáme, aj po urgenciách, 18 mesiac na vyjadrenie slovenského 

pozemkového fondu  

- spustenie platobnej stanice a závor na parkovisku pri Chate Pieniny-cca 50 000€ 

-  zabezpečenie dotácie vo výške 3000€ na požiarnu ochranu 

- októbrové stretnutie z dôchodcami nad 65 rokov 

- začiatok výstavby „Rodinka- projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk“ 

- rozšírenie verejného osvetlenia na dolný cintorín 

- spustenie rampového systému parkovania pri Chate Pieniny 

- Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy č. 148- cca 160 000€ 

- výmena starého vodovodného potrubia v dĺžke cca 750 m v spolupráci z PVS. a.s.- cca 190 000€ 

- asfaltovanie prieťahu obcou cesty 3.triedy SUC PSK – 200 000€ 

 

 

 

 

 

 

V Lesnici 24.10.2022                                                  

         Ján Gondek- starosta obce 

http://www.lesnica.eu/

