Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 06/2015
konaného dňa 21.08.2015
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Tušim Michal

Rybnický Ľuboš

Bereš Milan

(ospravedlnený
z prac.dôvodov)

Hakoš Martin, Ing. arch
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. Nájomná zmluva Denný stacionár
4. Výročná správa obce za rok 2014
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:
Ing. arch Martin Hakoš, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ján Krajňák, Michal Tušim - OZ jednomyseľne schvaľuje
www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431
-1-

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 26.06.2015. Uznesenia
05/2015 boli splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o nájomnej zmluve ohľadom denného stacionára v budove
kultúrneho domu. Vzor zmluvy bol zaslaný emailom poslancom OZ a kontrolórke
obce, aby sa vopred oboznámili s podrobnosťami zmluvy. Starosta informoval aj
o dodatku zmluvy, ktorý je potrebné doplniť, aby mohla aj obec využívať KD pre
potrebné účely. V diskusii poslanci navrhli doplniť do zmluvy poistnú udalosť.
Poslanec Tušim nesúhlasil s dobou nájmu na neurčitú dobu, ktorá sa bude riešiť
dodatkom. Firma vykoná potrebné úpravy, ktoré vyžaduje hygiena. V diskusii vystúpil
p. Mgr. Frena, ktorý kritizoval nájomnú zmluvu, jej všeobecný obsah, kde je potrebné
doplniť predmet zmluvy, zadefinovať presný priestor prenájmu, rozsah služieb.
Poslanci sa dohodli predložiť so 14 dní protinávrh k zmluve.
OZ vyjadruje záujem o poskytovanie sociálnych služieb v obci formou denného
stacionára a predloží protinávrh zmluvy.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce odovzdal slovo referentke obce, p. Bobíkovej, ktorá informoval
o výročnej správe obec za rok 2014. Poslanci ani kontrolórka obce nemali žiadne
námietky k výročnej správe.
OZ berie na vedomie výročnú správu za rok 2014.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5
V diskusii vystúpil Ing.arch M. Hakoš a informoval o spolupráci s VVS ohľadom
kanalizácie a projektu pre územné rozhodnutie, ale doposiaľ neprebehla spätná
informácia zo strany VVS. Poslanec Tušim informoval o prichádzajúcej výzve
ohľadom „Stoku“, kde by obec mohla žiadať financie.
Starosta informoval o doručenej sťažnosti p. Kontra-Pála na obec ohľadom
neudržovania susedného pozemku a o dezolátnom stave komína rodinného domu
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s.č. 54, čím ohrozuje vlastníkov susednej nehnuteľnosti. Zo strany obce vlastníkom
pozemku bola odoslaná výzva k náprave.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.

V Lesnom, 21.08.2015

Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Michal Tušim
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.06/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 21.08.2015
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 21.08.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.06/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 21.08.2015
k bodu :

Nájomná zmluva Denný stacionár .

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

vyjadruje záujem
o poskytovanie sociálnych služieb v obci formou denného stacionára,
a predloží do 14 dní. protinávrh k zmluve.

V Lesnom 21.08.2015

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.06/03/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 21.08.2015
k bodu :

Výročná správa obce za rok 2014 .

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

berie na vedomie
výročnú správu obce za rok 2014.

V Lesnom 21.08.2015

Peter Bobík
starosta obce
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