Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 22/2017
konaného dňa 29.06.2017
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch
Rybnický Ľuboš
Krajňák Ján
Tušim Michal
Bereš Milan
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť: viď prezenčná listina
OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet za rok 2016
4. Cyrilometodský deň 2017
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, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ján Krajňák, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 21/2017 zo dňa 06.06.2017.
Uznesenia 21/2017 boli splnené. Uznesenie 17/08/2016 trvá.
Starosta informoval o prácach prevedených pri KD.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
V úvode starosta obce odovzdal slovo referentke obce J.Bobíkovej, ktorá informovala
o záverečnom účte a celoročnom hospodárení za rok 2016. K tomuto bodu sa vyjadrila
aj pani kontrolórka a odporučila záverečný účet schváliť bez výhrad. Poslanci
v diskusii navrhli tieto finančné prostriedky použiť v tomto roku na rekonštrukcie
a opravy napr. v KD, činkárni, kúrenie v KD, ale najprv je potrebné dokončiť
parkovisko vpredu.
OZ vzalo na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2016
OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 13 321,45 EUR .
Uznesenia boli schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu ohľadom blížiaceho sa dňa obecných
slávnosti, je potrebné rozdeliť povinnosti. Guľáš budeme variť sami, v utorok je
potrebné všetko pripraviť (o 17.30), zabezpečiť kosenie ihriska, stany, tribúna.
K bodu č. 5:
Starosta obce informoval o nutnosti uzavretia Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 zmluvy
o dielo s víťazom verejnej súťaže SYTELI s.r.o. pre projekt „LESNÉREKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K TURISTICKÉMU OBJEKTU
„FARMA POD HÔRKOU“ A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY“ v celkovej sume 71
454,24 € pokiaľ sa chce obec uchádzať o NFP z PPA. Ďalej informoval, že táto
zmluva má odkladaciu podmienku spočívajúcu v podpise Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektu. Ďalej
poslanci diskutovali o podmienkach pre denný stacionár, ktorý by sa mal otvoriť
k 1.1.2018. V ďalšom starosta informoval o možnosti uchádzať sa o NFP pre
likvidáciu biologický rozložiteľných odpadov formou zakúpenia kompostérov pre
domácnosti v obci. Výška spoluúčasti na tomto projekte je 5%. Nakoľko minimálna
suma na takýto projekt je 80 000 € informoval, že je nutné sa združiť s viacerými
obcami nakoľko pre našu obec je to vysoká čiastka, ktorú pri veľkosti našej obce
nemôžeme dosiahnuť. Po diskusii poslanci súhlasili o uchádzanie sa o nenávratný
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finančný príspevok na nákup kompostérov v spolupráci s obcami Nacina Ves, Pusté
Čemerné, Petrovce nad Laborcom a Suché.
OZ schválilo Zmluvu o dielo a Dodatok č.1 k zmluve o dielo s víťazom verejnej
súťaže SYTELI s.r.o. pre projekt „LESNÉ-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE K TURISTICKÉMU OBJEKTU „FARMA POD HÔRKOU“ A
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY“ v celkovej sume 71 454,24 €
OZ schválilo uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok na nákup kompostérov v
spolupráci s obcami Nacina Ves, Pusté Čemerné, Petrovce nad Laborcom a Suché.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 29.06.2017
Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
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.22/01/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 29.06.2017
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 29.06.2017
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.22/02/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 29.06.2017
k bodu : 3. Záverečný účet za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok
2016
schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 13 321,45 EUR . .

V Lesnom 06.06.2017
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.22/03/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 29.06.2017
k bodu : 5

Rôzne

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

schvaľuje
Zmluvu o dielo a Dodatok č.1 k zmluve o dielo s víťazom verejnej súťaže SYTELI s.r.o. pre
projekt „LESNÉ-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K TURISTICKÉMU
OBJEKTU „FARMA POD HÔRKOU“ A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY“ v celkovej sume
71 454,24 €

V Lesnom 29.06.2017
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.22/04/2017
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 29.06.2017
k bodu : 5

Rôzne

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

schvaľuje
uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok na nákup kompostérov v spolupráci
s obcami Nacina Ves, Pusté Čemerné, Petrovce nad Laborcom a Suché.
V Lesnom 29.06.2017
Peter Bobík
starosta obce
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