Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 05/2015
konaného dňa 26.06.2015
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Tušim Michal

Krajňák Ján

Rybnický Ľuboš

(osp. z pracovných dôvodov)

Bereš Milan

Hakoš Martin, Ing. Arch.
(osp. zdravotné dôvody)

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 2014
4. Organizácia Cyrilometodského dňa
5. Diskusia
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:
Michal Tuším, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ľuboš Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 29.05.2015. Uznesenia
04/2015 boli splnené. Starosta poslancov oboznámil o rokovaniach na vypracovanie
navrhovaných projektov.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá informovala
o vypracovanom Záverečnom účte obce za rok 2014
O slovo bola požiadaná p. kontrolórka obce, ktorá zhodnotila Záverečný účet obce za
rok 2014 a odporúčala ho schváliť bez výhrad
OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
a berie na vedomie správu kontrolórky obce
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval o prípravách na C&M dni v obci, o zabezpečených
atrakciách, je zabezpečený súbor z Michaloviec, kynologický klub, atrakcie pre deti.
Starosta obce zabezpečí materiál na prípravu guľášu, kávy, cien a potrebného
materiálu. Poslanci sa dohodli na stretnutí v sobotu v KD na predprípravu guľášu kde
si určia ďalšie úlohy pri organizácii C&M.

K bodu č. 5
V bode rôzne vystúpil p. Mgr. Frena a oboznámil poslancov OZ s podrobným
zoznamom výziev v nasledujúcom období, na ktoré obec môže žiadať finančné
prostriedky. Oslovil poslancov na príprave dotazníka ohľadom týchto opatrení, ktoré
z toho by bolo potrebné, alebo zaujímavé pre našu obec. Poslanci sa vyjadrili súhlasne
a zo záujmom v tejto veci.
V tomto bode starosta informoval o ponuke vytvorenia denného stacionára v obci.
Princíp spočíva v prenájme KD, o jeho čiastočnej úprave, o príprave stravy pre
dôchodcov v obci a taktiež možnosť zamestnania ľudí z obce. Poslanci v diskusii
navrhli urobiť najskôr prieskum medzi občanmi a vstúpiť do rokovania
s prevádzkovateľom DS
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi začať konať vo veci zriadenia denného
stacionáru v obci.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.

V Lesnom, 26.06.2015

Overovatelia zápisnice:
Ľuboš Rybnický
.............................................................
Milan Bereš
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.05/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 26.06.2015
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 plnom rozsahu.

V Lesnom 26.06.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.05/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 26.06.2015
k bodu :

Záverečný účet za rok 2014 .

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

a)berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účet obce za rok 2014 .

b)schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad .

c)schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 15 799,38 EUR .
V Lesnom 26.06.2015

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.05/03/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 26.06.2015
k bodu :

Záverečný účet za rok 2014 .

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

odporúča
starostovi obce začať konať vo veci zriadenia denného stacionáru v obci
V Lesnom 26.06.2015

Peter Bobík
starosta obce
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