Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 04/2015
konaného dňa 29.05.2015
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Tušim Michal

Hakoš Martin, Ing. arch..

Krajňák Ján

(ospravedlnený
z prac.dôvodov)

Rybnický Ľuboš
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. Smernica o verejnom obstarávaní
4. Zásady odmeňovania poslancov
5. Programovacie obdobie 2014-2020
6. Ponuka rekonštrukcia verejného osvetlenia
7. Diskusia
8. 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, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ľuboš Rybnický, Michal Tušim - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 27.03.2015. Uznesenia
03/2015 boli splnené. Starosta poslancov oboznámil o uskutočnenom stretnutí
ohľadom odkanalizovania obce a o jestvujúcich projektoch a platnej zmluve ešte
z roku 1992 nachádzajúcich sa na obecnom úrade.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o návrhu smernice o verejnom obstarávaní pre obec,
p. kontrolórka pripomienkovala túto smernicu v niekoľkých bodoch, ktoré následne
boli zakomponované a upravené v tejto smernici.
OZ zobralo na vedomie smernicu o verejnom obstarávaní pre našu obec.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval o nových zásadách pre poslancov OZ obce Lesné. V diskusii
vystúpila p. kontrolórka obce, ktorá namietla odmenu len za účasť na OZ, poslanci
diskutovali o tejto veci a odsúhlasili zásady v takom znení ako bol návrh.
OZ schválilo zásady odmeňovania poslancov OZ obce Lesné.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5
Starosta oboznámil o výzve ohľadom odstránenia skládok. V našej obci sa nachádza
skládka na p.č. 256/2, Lesné 44 a preto sa obec bude uchádzať o dotáciu
z envirofondu. V diskusii starosta informoval o nutnosti určiť v obci priority a dať
vypracovať projekty – hlavne na stok a okolie cintorína a realizáciu cesty smer Lesné
a Petrovce. Poslanci súhlasili dať vypracovať projekty na terénne úpravy Stok a cestu
smerom k Petrovciam.
OZ schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii
komunikácie od OcÚ po vodný zdroj a taktiež Stok a okolie cintorína.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

miestnej
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K bodu č. 6
Starosta obce informoval o účasti sa na pracovnej porade kde sa prezentovala úspora
nákladov na verejné osvetlenie pre obce, pri výmene svetiel verejného osvetlenia. Táto
firma pripravila porovnanie so súčasným stavom a po rekonštrukcii, aj pre našu obec.
Keďže náklady na takúto rekonštrukciu sú dosť veľké, OZ sa dohodlo na postupnom
dokupovaní nových led žiaroviek, do jestvujúcich svetelných zdrojov.
K bodu č. 7
V bode rôzne starosta informoval poslancov o zaslaní listu všetkým vlastníkom pod
budovou MŠ, na ktorý by mali odpovedať do 06/2015, nakoľko obec má záujem o
vysporiadanie týchto pozemkov MŠ.
V tomto bode ďalej starosta informoval o liste doručenom na obecný úrad od p. Tkáča
ohľadom preorania pozemku a zasahovaniu do pokojného stavu.
Starosta informoval o blížiacom sa C&M, sú zabezpečení kynológovia, koníky, súbor
Klubovanka, Kapela Artemis bude zabezpečovať ozvučenie na ihrisku v deň osláv
obce.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.

V Lesnom, 29.05.2015

Overovatelia zápisnice:
Ľuboš Rybnický
.............................................................
Michal Tušim
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 04/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.05.2015
k bodu :

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 29.05.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 04/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.05.2015
k bodu :

Smernica o verejnom obstarávaní .

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

Berie na vedomie
Informáciu o predmetnej smernici.

V Lesnom 29.05.2015

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 04/03/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.05.2015
k bodu :

Zásady odmeňovania poslancov .

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

Schvaľuje
dokument „ Zásady odmeňovania poslancov “ v predkladanom znení .

V Lesnom 29.05.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 04/04/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.05.2015
k bodu :

Programové obdobie 2014 -2020 .

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

schvaľuje
vypracovanie dokumentácie k realizácii
1. miestnej komunikácie OcÚ –vodný zdroj
2. teréne úpravy stok – okolie cintorína

V Lesnom 29.05.2015

Peter Bobík
starosta obce
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