UZNESENIE číslo 02/02/201103/2011
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva (OZ) zo dňa 28.januára 2011
OZ v Lesnom :
A. Berie na vedomie :
02 - A.102 - A.202 - A.302 - A.4-

Informáciu pracovníčky obce J.Bobíkovej o stave obecných financií.
Informáciu starostu obce o postupe pri vysporiadaní pozemkov v areáli MŠ.
Ukončenie pracovného pomeru kontrolóra obce podľa prac. zmluvy ku dňu 1.2.2011
Správu kontrolóra obce za rok 2010.

B. Konštatuje :
02 - B.102 - B.2-

, že investičnou prioritou obce na rok 2011 je realizácia stavebných úprav na obecnom cintoríne.
, že z dlhodobého hľadiska sa obec riadi PHSR, pričom dlhodobou prioritou na súčasné volebné
obdobie je riešenie odkanalizovania obce a zatrúbenie „ jarku „ v centre obce .

02 - C.1-

Na základe správy Predsedu výberovej komisie pre voľbu kontrolóra obce J.Mičaníka , volí Emíliu
Frenovú za kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie. S nástupom od 2.2.2011 do 31.1.2017
Na základe návrhu predsedu komisie pre šport a inventarizáciu J.Nechtilu nasledujúcich členov
komisie: Ján Krajňák, Radoslav Petroc, Mlan Bobík.
Na základe návrhu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu M.Tušima nasledujúcich
členov komisie: Ivana Novotná, Juraj Nechtila, Martin Hakoš a Jozef Mičaník.
.

C. Volí :

02 - C.202 - C.3-

D. Schvaľuje :
02 - D.102 - D.202 - D.3-

Program OZ doplnený o body : Správa kontrolóra obce za rok 2010. , Prejednanie žiadosti
M.Kunča.,Prejednanie odmeny kontrolórovi obce za výkon funkcie.
Odmenu kontrolórovi obce vo výške 30% ročného platu.
Uznesenie 02/02/2011

E. Poveruje :
02 - E.1-

poslankyňu I. Novotnú na prejednanie možnosti odkúpenia časti pozemku 550/1 pre obec .
T: do budúceho OZ.

G. Odporúča :
02 - G.102 - G.2-

Starostovi obce vyčísliť doterajšie finančné náklady na súdne konanie vo veci
pozemkov v areáli MŠ.
Starostovi obce zvolať stretnutie s vlastníkmi vo veci pozemkov v areáli MŠ.

v Lesnom 28.januára 2011
zapísal : Martin Hakoš
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starosta obce : Peter Bobík

