
Z Á P I S N I C A 
z 1.ustanovujucého  zasadania obecného zastupiteľstva volebného obdobia 2022 -2026  

konaného dňa 05.11.2022 v budove obecného úradu  v Lesnici. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy. 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

10. Voľba komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov a členov. 

11.  Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Lesnici. 

12.  Rôzne 

13.  Diskusia. 

14.  Záver. 

 

K bodu 1 

      Starosta obce privítal prítomných novozvolených poslancov, hlavného kontrolóra, 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie a predsedníčku miestnej volebnej komisie. 
 

K bodu 2 
     Predsedajúci určil za zapisovateľa Ing. Pavla Špirku a overovateľov zápisnice Mgr. Simonu 

Šľachtovskú a Martina Pirhalu. 
 
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. Mária 

Borovská 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: 

- pri ZŠ a MŠ uviedol že málotriedna ZŠ má finančný problém súvisiaci z počtom deti, ktoré 

ju navštevujú, pomohlo by zlúčenie ZŠ z MŠ do jednej budovy-po rekonštrukcií budovy č. 

148.  

- projekt 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 - projekt  sa začal realizovať. 

- v rámci výzvy na predkladanie žiadosti v rámci miestnej akčnej skupiny  o.z. Tatry - Pieniny 

LAG, ktorej je Obec Lesnica členom, sú finančné prostriedky na úpravu miestnych 

komunikácií vo výške 25 tis. Eur, podmienkou je aby tieto prostriedky išli na podporu 

cestovného ruchu – preto sa jedna o dva úseky, a to úsek pri škole k HZS  a  v časti 

Haligovčik k novým Chatkám a vybudovanie jednotných predajných  stánkov pri Chate 

Pieniny. 

- 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, v Spoločnom obecnom sociálnom úrade v Starej Ľubovni, v Spoločnom 

obecnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok. 

-   dopláca sa za vývoz domového odpadu z rozpočtu obce, ( cca 3 000,-€ ročne). 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. 

- v zimnom období obec prispieva finančnými prostriedkami  na úpravu bežeckých tratí 

v Prielome Dunajca. 

-  výhľadovo o zámere na vybudovanie chodníka pre peších a cyklistov, vybudovanie náučného 

chodníka, výstavbu zázemia pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci Lesnica- amfiteáter, , 

projekte na vyhliadkovú vežu, rekonštrukciu budovy a priestorov - budova garáží č.60, 

vybudovanie zberného dvora-hlavne nákup techniky. 

- 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. 

- upozornil taktiež na nefunkčný lyžiarsky vlek, ktorý je obecným majetkom, taktiež informoval 

o zámere prepojenia sedačkou na Pálenicu.  

- každoročne sa uskutočňujú posedenia z dôchodcami. 

- o každoročnej aktivácií nezamestnaných cez UPSVaR v SL, kde teraz mame cez projekt 

zamestnanú jednu osobu. 

- je obstaraná projektová dokumentácia na výstavbu obecnej čističky odpadových vôd a 

vybudovanie verejnej kanalizácie. 

-  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.  

- o dlhovej službe a splátkach úveru ( ročne 15 600€ splátky+cca 2000€ dlhová služba).  

- buduje sa detské ihrisko „ Rodinka“ 



- je potrebná rekonštrukcia miestnych komunikácií  

- pripravuje sa výmena NN vedenia v intraviláne obce 

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 vzalo na vedomie že starosta poveril na zastupovanie zástupcu starostu: Ing. Pavla Špirku. 

Hlasovanie: za  , proti 0  , zdržal sa 0   

 

K bodu 9 

     OZ poverilo poslanca Anton Hovana, RNDr., PhD., 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 10 

     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 11 

 Obecné zastupiteľstvo v Lesnici   u r č u j e  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 x 1,65 násobku priemernej 

mzdy v NH + zvýšenie o 11,2%. 

 Hlasovanie: za  5  , proti 0 , zdržal sa 0 

 

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 bodu13 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lesnici schvaľuje, aby sa konali raz ročne verejné schôdze. 

Hlasovanie: za 5  , proti 0 , zdržal sa 0 

 

K bodu14 

 

V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.  

 
                                                                Overovatelia:   

 

V Lesnici, 05.11.2022 

Zapísal: Ing. Špirka Pavol   

     

 


