Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 16/2016
konaného dňa 28.10.2016
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch
Tušim Michal
Rybnický Ľuboš
Bereš Milan
Krajňák Ján
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť: viď prezenčná listina
OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie nebytových priestorov OCÚ
4. Žiadosť Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej
5. Rôzne
6. 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:
Ing.arch Martin Hakoš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ján Krajňák, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 07.10.2016.
Uznesenia 15/2016 boli splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
V dnešný deň zasadla výberová komisia, viď. zápisnica z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov. Víťazom na základe vyhodnotenia
najvhodnejšieho návrhu sa stal Ing. Slavomír Tačár, Lesné č. 94.
OZ vzalo na vedomie správu predsedu komisie verejnej obchodnej súťaže
OZ schválilo prenájom nebytových priestorov za 78.-€/mesiac
OZ odporúča starostovi obce uzatvoriť nájomnú zmluvu s výhercom VOS
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval o žiadosti o dotáciu od Laického združenia sestier
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej zo dňa 17.10.2016 doručenej obci pre
voľnočasové aktivity deti obci Lesné, konkrétne na nákup lavičiek vo výške 3000,-€.
Poslanci nemali žiadne námietky k poskytnutiu finančnej dotácie zo strany obce.
OZ schválilo dotáciu pre LZSNSPMF na voľnočasové aktivity pre deti obce Lesné
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
V bode rôzne starosta obce informoval o ďalšom liste B. Tkáča doručenom na obec.
Poslanci sa odmietli vyjadriť k predmetnému listu.
Starosta informoval o príprave výberového konania na funkciu kontrolóra obce.
Poslanci sa dohodli na podmienkach pre výberové konanie.
OZ schválilo výberové konanie na funkciu kontrolóra obce.
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 28.10.2016
Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Milan Bereš
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
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Uznesenie č.16/01/2016
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.10.2016
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 28.10.2016
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.16/02/2016
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.10.2016
k bodu : 3. Schválenie prenájmu nebytových priestorov OcÚ
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu obce a predsedu výberovej komisie o priebehu verejnej obchodnej súťaže.

schvaľuje
prenájom predmetného priestoru výhercovi súťaže v sume 78,- € / mesiac

odporúča
starostovi obce uzatvoriť zmluvu s výhercom VOS .
V Lesnom 28.10.2016
Peter Bobík
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starosta obce

Uznesenie č.16/03/2016
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.10.2016
k bodu č.4 : Žiadosť Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Fatimskej
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
dotáciu pre Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej vo výške
3000,- € .
rozpočtové opatrenie č. 03 /2016

V Lesnom 28.10.2016
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.16/04/2016
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.10.2016
k bodu 5 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
výberové konanie na funkciu kontrolór , kontrolórka obce. Podmienky sú prílohou
uznesenia .

V Lesnom 28.10.2016
Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
PRÍLOHA

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU KONTROLÓR OBCE
Obec Lesné
vypisuje výberové konanie na funkciu
KONTROLÓR OBCE LESNÉ
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, v zmysle uznesenia č. 16/04/2016 Obecného zastupiteľstva v Lesnom.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lesné zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami (viď nižšie)
do 16. decembra 2016 do 12:00 hodín
na Obecnom úrade Lesné č. 81, 071 01 v uzavretej obálke označenej
„VOĽBA KONTROLÓRA OBCE“, NEOTVÁRAŤ!“
Výberové konanie sa uskutoční 16.decembra 2016
Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- stručný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- znalosť základných noriem samosprávy
Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju
činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
Vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných
právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov
a dotácií,
- hospodárenie s finančnými prostriedkami,
- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
Preveruje:
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce
Vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému
zastupiteľstvu,
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.
Úväzok kontrolóra v zmysle § 18 a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je v rozsahu 10 %
pracovného času s nástupom 01.02.2017

Zverejnené 31.10.2016 na: www.lesne.sk , úradnej tabuli obce
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