Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 21/2017
konaného dňa 06.06.2017
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch
Rybnický Ľuboš
Krajňák Ján
Tušim Michal
Bereš Milan
Kontrolórka obce:
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť: viď prezenčná listina
OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Kontrola uznesení

3.

Riešenie havarijného stavu
- priekopa pred KD
- cesta smer Nižný Hrušov

4.

Rôzne

5.

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, Ján Krajňák - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
Michal Tušim, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 20/2017 zo dňa 19.05.2017.
Uznesenia 20/2017 boli splnené. Uznesenie 17/08/2016 trvá.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
V úvode starosta obce oboznámil prítomných poslancov o havarijnom stave, ktorý
nastáva pri prívalových dažďoch v priestore KD a na ceste smerom na Nižný Hrušov.
V diskusii sa poslanci dohodli, aby starosta oslovil firmu STAV-TRANS o prekopanie
priekop pri ceste na Nižný Hrušov a zároveň sa dohodli, že opravu priekopy pred KD
zrealizujú svojpomocne formou brigády. Na tieto účely sa rozhodli vyčleniť 5000,- €
z rozpočtu obce
OZ schválilo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1, finančnú čiastku vo výške 5000,- €
na riešenie predmetného havarijného stavu.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
V bode rôzne sa nikto neprihlásil do diskusie a tak starosta obce poďakoval všetkým
prítomným a ukončil OZ.

V Lesnom, 06.06.2017
Overovatelia zápisnice:
Michal Tušim
.............................................................
Ľuboš Rybnický
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.21/01/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 06.06.2017
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
Uznesenie 17/08/2016 trvá .

V Lesnom 06.06.2017
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.21/02/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 06.06.2017
k bodu : 3. Riešenie havarijného stavu – priekopa pred KD , cesta smer Nižný Hrušov
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1
finančnú čiastku vo výške 5000 € na riešenie predmetného havarijného stavu .

V Lesnom 06.06.2017
Peter Bobík
starosta obce
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