Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 07/2015
konaného dňa 01.09.2015
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Bereš Milan

Tušim Michal

Hakoš Martin, Ing. arch

(ospravedlnený
z prac.dôvodov)

Krajňák Ján
Rybnický Ľuboš

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. Zámer prenajať časť KD pre účely Denného stacionára
4. Diskusia
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:
Ľuboš Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ján Krajňák, Ing.arch Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 21.08.2015. Uznesenia
06/2015 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 na posúdenie právne vzdelanej nezávislej
osobe, ktorá upozornila na nedostatky v návrhu zmluvy a odporúčala postupovať
v zmysle osobitého zreteľa. Obec zverejní zámer po dobu 15 dní a potom sa uzatvorí
nájomná zmluva. V diskusii sa vyjadrili poslanci súhlasne na dobu 3 roky a zároveň
v zámere vyjadrili zriadenie ako sociálnu službu pre občanov . Tento zámer je prílohou
zápisnice. Zároveň diskutovali o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve, čo sa
nesúhlasne vyjadrila p. kontrolórka. Poslanci na záver odporúčili starostovi obce
zvolať stretnutie s p. Mgr. Šalatom, ktorý je štatutárom neziskovej organizácie.
OZ schválilo zámer prenajať majetok obce formou osobitého zreteľa – KD na časť
denného stacionára.
OZ schválilo zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru časti KD.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 01.09.2015

Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Ing. arch Martin Hakoš
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.07/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 01.09.2015
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 01.09.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.07/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 01.09.2015
k bodu :

Zámer prenajať časť KD pre denný stacionár .

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

schvaľuje
1. zámer o poskytovanie sociálnych služieb v obci formou denného stacionára,
prípad hodný osobitého zreteľa.

ako

2. zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru časti KD.

V Lesnom 01.09.2015

Peter Bobík
starosta obce
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