Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 11/2016
konaného dňa 26.02.2016
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch

Bereš Milan

Krajňák Ján

(ospravedlnený z rodinných
dôvodov)

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. Správa OŠK
4. Informácia o prebiehajúcich projektoch
5. Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom
6. Rôzne
7. Zápis do kroniky za rok 2015
8. Záver

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ.
Poslanec J.Krajňák navrhol doplniť do programu správu OŠK za rok 2015. Návrh
programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Ľuboš Rybnický, Ján Krajňák - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Michal Tušim, Ján Krajňák - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 26.2.2016. Uznesenia
10/2015 boli splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce odovzdal slovo predsedovi OŠK Lesné, ktorý informoval o činnosti za
rok 2015. J. Krajňák informoval stručne o výdavkoch a príjmoch za rok 2015,
informoval o uskutočnených nákupov
OZ vzalo na vedomie informáciu predsedu OŠK Lesné za rok 2015.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval ohľadom prebiehajúcich výzvach a projektoch, ktoré sa
spracovávajú pre dané výzvy z PPA, Environfondu... Obec sa uchádza o dotáciu na
projekty: „Kamerový systém“, „Miestna komunikácia smerom k Farme pod Hôrkou
a autobusové zastávky“, „Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku“, je podaná
žiadosť na MFSR o NFP pre opravu strechy KD. Ďalší projekt, ktorým bola obec
oslovená sú „Obecné informačné systémy“. V diskusii sa poslanci vyjadrili súhlasne
a emailom doplnia vlastné pripomienky k informačnému systému obce. Ing. arch
Martin Hakoš navrhol vytvoriť aj informačnú tabuľu s turistickými trasami
a historickými pamiatkami.
OZ vzalo na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch a schvaľuje účasť
v projekte - informačný systém obce .
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

K bodu č. 5:
Starosta obce informoval o zámere nákupu motorovej kosačky-traktor spolu
s príslušenstvom v sume približne 3600,- €. Poslanci sa v diskusii vyjadrili rôzne,
napr. M. Tušim navrhol kúpu bez príslušenstva, J. Krajňák a Ľ. Rybnický navrhli
vymeniť radlicu za kúpu vozíka, čo bude lacnejšia alternatíva. Dohodla sa kúpa
traktorovej kosačky, prevzdušňovača, rozmetadla hnojív a vozíka.
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OZ schvaľuje nákup s príslušenstvom.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
V bode rôzne starosta obce informoval o odoslanej listovej zásielke, v ktorom obec
pozýva na stretnutie spoluvlastníkov dňa 11.3.2016 o 17.00 hod. na obecnom úrade.
M. Hakoš informoval o stretnutí rady školy v MŠ, kde bol záujem zo strany rady školy
o zvýšenie poplatku za školné z 5,-€ na 7,-€. Na zmenu tejto sumy je potrebné zmeniť
VZN preto uvedené bude predmetom nasledujúceho OZ. Ďalej informoval o nutnej
investícii do rekonštrukcie kuchyne v MŠ. Po diskusii poslanci došli k záveru, že
v tejto veci, je potrebná spolupráca s RUVZ. a odporučili starostovi obce zaoberať sa
vypracovaním projektu kuchyne MŠ
Starosta ďalej informoval o nutnosti projektu-koncepcie na územné rozhodnutie
ohľadom kanalizácie v našej obci.
M. Hakoš navrhol zvolať verejné stretnutie občanov v tomto roku. Poslanci sa
vyjadrili súhlasne a budú sa týmto zasadnutím zaoberať na ďalšom zasadnutí.
OZ schválilo realizáciu koncepcie odkanalizovania obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Kronikárka obce Mgr. D. Šalapová informovala o zápisoch do kroniky za rok 2015,
o dopísaní poslednej strany v tejto kronike .
OZ vzalo na vedomie informáciu kronikárky obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 26.02.2016
Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Michal Tušim
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.11/01/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
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 26.2.2016

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.11/02/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
k bodu :

Správa o činnosti OŠK Lesné

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

berie na vedomie
informáciu predsedu OŠK Lesné

V Lesnom 26.2.2016

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.11/03/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
k bodu :

Informácia o prebiehajúcich projektoch

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

berie na vedomie
Informáciu o prebiehajúcich projektov

schvaľuje
účasť na projekte „Informačný systém v obci Lesné“

V Lesnom 26.2.2016

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.11/04/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
k bodu :

Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom

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

schvaľuje
nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom.

V Lesnom 26.2.2016

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.11/05/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
k bodu : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

odporúča
starostovi obce a zástupcovi starostu
pripraviť projekt k realizácii rekonštrukcie kuchyne MŠ s odkonzultovaním na regionálnom
úrade verejného zdravotníctva

schvaľuje
realizáciu projektovej koncepcie pre odkanalizovanie obce

V Lesnom 26.2.2016
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.11/06/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 26.2.2016
k bodu :

Zápis do kroniky za rok 2015

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

berie na vedomie
informáciu kronikárky obce o zápise za rok 2015
V Lesnom 26.2.2016

Peter Bobík
starosta obce
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