Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 30/2018
konaného dňa 09.08.2018
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Tušim Michal

Hakoš Martin, Ing. arch

Bereš Milan

(ospravedlnený –
prac.povinnosti)

Rybnický Ľuboš
Krajňák Ján
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť: viď prezenčná listina
OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.

Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Žiadosti p. Michal Berilla a Mgr. Bohuslava Popiková
Schválenie počtu poslancov OZ v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie
2018 – 2022
Schválenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle §11 odst. 4
písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na nové volebné obdobie 2018 – 2022
Nájomná zmluva: Denný stacionár - Parades n.o.
Rôzne
Záver

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ.
Návrh programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Ján Krajňák, Michal Tušim - OZ jednomyseľne schvaľuje
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Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Milan Bereš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 29/2018 zo dňa 28.06.2018.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli
splnené.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Obci boli doručené žiadosti p. Michala Berillu a Mgr. Bohuslavy Popikovej ohľadom
kúpy obecného pozemku priľahlého za ich rodinnými domami. Starosta to konzultoval
s právnym zástupcom, ktorý neodporučil predaj zo strany obce. Je potrebné
geometrické zameranie. O slovo sa prihlásil pán Berilla, ktorý oboznámil prítomných
o problémoch pri daždi, zatekanie pozemku, zanášanie priekopy, ktorá je za jeho
domom a doposiaľ to aj tak všetko celý čas sám čistil, kvôli týmto problémom zakúpil
aj ďalší pozemok, aby ten tok mohol postupne vyčistiť, stará sa o to na vlastné
náklady. Informoval sa aj na okresnej správe ciest, či si môže priekopu vyčistiť
a dostal súhlasné stanovisko. Pani Popiková prízvukovala, že v prípade predaja zo
strany obce oni majú prvoradý záujem o kúpu týchto priľahlých pozemkov. Poslanec
Tušim navrhol dať zamerať a tak posúdiť ako ďalej, poslanec Bereš ich atakoval prečo
práve teraz a do teraz to nežiadali. Poslanec Tušim navrhol nepredávať, skôr prenajať,
uvažoval, že nie je možnosť potom čerpať finančné prostriedky, lebo tam by už bol iný
vlastník a je to vedené ako vodný tok. M. Berilla sa vyjadril, že jemu nájom na 10
rokov nerieši nič, na dlhšie by súhlasil a staral by sa o to nepretržite. Poslanec Krajňák
navrhol dať bezplatne do prenájmu. V diskusii sa dohodli, že sa pripraví nájomná
zmluva na dlhšiu dobu. M. Berilla súhlasil, že si to preštuduje a uvidí. Starosta navrhol
dať do prenájmu na dobu neurčitú a súčasne dať do zmluvy predkupné právo, preberie
sa to s právnym zástupcom obce.
OZ odporúča vypracovať návrh nájomnej zmluvy na dobu neurčitú časti priľahlého
pozemku.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta informoval o povinnosti v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - schválenie počtu poslancov OZ na
nové volebné obdobie 2018 – 2022. Keďže naša obec podľa počtu obyvateľov môže
mať 3 – až 5 poslancov, v diskusii sa vyjadrili za 5 poslancov, 3 by nestačili.
OZ schválilo počet 5 poslancov na nové volebné obdobie r. 2018-2022
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie. V diskusii sa vyjadrili
rôzne, poslanec Michal Tušim uvažoval o polovičnom úväzku, či je starosta vyťažený
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na plný úväzok, ostatní poslanci nesúhlasili s týmto názorom, v obci sa rieši množstvo
rôznych vecí. Taktiež mu vadia šatne, že nie sú dokončené a ťahá sa to až do dnes,
starosta mu oponoval, vždy sa prostriedky čerpali len na materiál, práca bola
vykonávaná svojpomocne a je to hlavne o tom, kto má kedy čas. Vadí mu aj stok, lebo
nie je vyčistený. Poslanec Krajňák sa vyjadril, že na ďalšie obdobie ak bude poslanec
tak bude dbať o to, aby sa viacej toho urobilo v obci.
OZ schválilo celý úväzok starostu 100%
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Nájomná zmluva – Denný stacionár
Starosta informoval o novej nájomnej zmluve na denný stacionár od 1.1.2019 s tým
istým záujemcom ako pred rokom, konzultoval to aj s právnym zástupcom. V diskusii
poslanci nemali námietky a schválili zriadenie denného stacionára od nového roku za
tých istých podmienok určených v zmluve zo dňa 11.9.2017.
OZ schvaľuje prenájom KD na rok 2019 firme Parades n.o.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Rôzne:
V tomto bode diskutovali o priekopách a ceste smerom na Nižný Hrušov, kde steká
a vymýva voda všetko smerom až do obce, je potrebné urobiť celkovú opravu cesty
a odporučili starostovi obce osloviť predovšetkým našich ľudí z obce-podnikateľov,
aby predložili cenové ponuky.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 09.08.2018
Overovatelia zápisnice:
Milan Bereš
.............................................................
Ľuboš Rybnický
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 30/01/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 09.08.2018
k bodu : 2

Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ . Uznesenia boli splnené

V Lesnom 09.08.2018
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 30/02/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 09.08.2018
k bodu : 3. Žiadosti p. Michal Berilla a Mgr. Bohuslava Popiková
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.

odporúča
starostovi obce v spolupráci s právnikom obce návrh prenájmu časti parcely 260

V Lesnom 09.08.2018
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 30/03/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 09.08.2018
k bodu : 4. Schválenie počtu poslancov OZ v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie
2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
5.poslancov OZ na volebné obdobie 2018-2022

V Lesnom 09.08.2018
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 30/04/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 09.08.2018
k bodu : 5. Schválenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle §11 odst. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
nové volebné obdobie 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle 11 odst. 4 písm. i) zákona č.369/1990 o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Plný rozsah funkcie (100% úväzok) starostu obce Lesné pre volebné obdobie 2018 – 2022

V Lesnom 09.08.2018
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 30/05/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 09.08.2018
k bodu : 6. Nájomná zmluva: Denný stacionár -Parades n.o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
prenájom kultúrneho domu na rok 2019 pre zriadenie denného stacionára firmou Parades n.o.,
za podmienok určených v nájomnej zmluve zo dňa 11.9.2017

V Lesnom 09.08.2018
Peter Bobík
starosta obce
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