Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 08/2015
konaného dňa 25.09.2015
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Bereš Milan
Hakoš Martin, Ing. arch
Krajňák Ján
Rybnický Ľuboš
Tušim Michal

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 a dodatok k nájomnej zmluve Denný stacionár
4. Vysporiadanie pozemkov pod MŠ
5. Nájomné zmluvy na obecné pozemky
6. Rôzne
7. 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
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Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ján Krajňák, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 01.09.2015. Uznesenia
07/2015 boli splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o preposlaní nájomnej zmluvy každému poslancovi obce
a taktiež hl. kontrolórke obce ohľadom denného stacionára v budove kultúrneho domu.
S pripomienkami k tejto zmluve, poslanec M.Bereš – tieto sa doplnili do zmluvy,
taktiež p. kontrolórka a pán Frena.
K nájmu sa vyjadril poslanec Tušim, ktorý navrhol dať primeraný nájom, keďže
nezisková organizácia užívaním priestoru KD bude úžitok, zároveň od nájmu odrátať
investície, ktoré investovala NO do opráv v KD a energie zúčtovať samostatne.
Starosta upozornil, že NO bude konať službu pre občanov, čo treba zohľadniť.
V diskusii sa poslanci vyjadrili rôzne, poslanci Rybnický, Hakoš a Bereš navrhli 0,50
€/m2, Krajňák navrhol 0,90€, Tušim navrhol 1,00€ a zároveň odpočítať náklady, ktoré
investoval do budovy. Nakoniec sa dohodli na sume 0,90/m2 prenajatej plochy
mesačne + energie a postupne odrátavať náklady investované do budovy KD.
K dodatku nájomnej zmluvy sa vyjadrili súhlasne.
OZ schválilo nájomnú zmluvu s Kromka, n.o.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
OZ schválilo dodatok č.1 k nájomnej zmluve s Kromka, n.o.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval ohľadom vysporiadaní pozemkov pod budovou MŠ. Obec
má záujem odkúpiť, alebo zameniť. Zo strany vlastníkov bola doručená odpoveď
v tejto veci. Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce a v diskusii sa dohodli
k tomuto bodu vrátiť v neskoršom termíne.
K bodu č. 5:
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Starosta obce informoval o starých nájomných zmluvách ohľadom prenajímaných
obecných pozemkoch, ktoré je potrebné prehodnotiť. Poslanec Tušim sa vyjadril
nesúhlasne, poslanec Hakoš navrhol stretnutie a rokovanie ohľadom zmeny. Starosta
navrhol zistiť trhovú cenu za prenájom pôdy. Poslanec Krajňák navrhol nezvyšovať
nájom, ale skúsiť jednať ohľadom iných výhod, napr. pre OŠK. Poslanec Bereš
a Rybnický navrhli rokovať s užívateľmi obecnej pôdy. OZ sa uzhodlo vrátiť sa
k tomuto bodu v neskoršom termíne.
K bodu č. 6:
V bode rôzne poslanci diskutovali ohľadom úcty k starším, o programe a príprave na
toto podujatie.
Starosta v tomto bode informoval o získaní dotácie pre obec z Environmentálneho
fondu na sanáciu skládok v obci vo výške 33 195,00 €.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 25.09.2015

Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Ľuboš Rybnický
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.08/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 25.09.2015
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 25.09.2015

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.08/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 25.09.2015
k bodu :

Nájomná zmluva s KROMKA, n.o.

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

schvaľuje
nájomnú zmluvu s KROMKA, n. o. .
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
dodatok č.1 k nájomnej zmluve s KROMKA, n. o.

V Lesnom 25.09.2015

Peter Bobík
starosta obce
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