Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 26/2013
konaného dňa 19. 04. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch

Martin Ivanko

Novotná Ivana, Mgr.

(poslanec sa ospravedlnil,
dôvod pracovné povinnosti)

Michal Tušim
Juraj Nechtila

Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť :

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1.
2.
3.
4.

Kontrola uznesenia z predošlého zastupiteľstva
Žrebovanie záujemcov o drevnú hmotu
Nákup materiálu - ochrana ŽP
rôzne

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Program OZ
bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Mgr. Ivana Novotná, Ing.arch. Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Michal Tušim, Juraj Nechtila - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o kontrole uznesení zo dňa 11.4.2013. Uznesenia sú
priebežne plnené. OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce.
K bodu č. 2:
Starosta pripravil potrebný materiál - žrebovacie lístky s menami záujemcov na odpredaj
drevnej hmoty, ktoré na rokovaní OZ boli prekontrolované obecným zastupiteľstvom
a následne poslanci obce vyžrebovali týchto občanov, ktorý odkúpia drevnú hmotu, v takomto
poradí:
1. Vaľo Ladislav, 2. Bereš Milan, 3. Bobík Jozef, 4. Bobík Milan, 5. Nechtila Ján.
Náhradníci boli vyžrebovaní v takomto poradí: Juraj Berila, Dušan Tirpák. Poslanci sa
uzniesli na odpredaji drevnej hmoty vo výške 5,-€ za priestorový meter tvrdé drevo a 3,-€
mäkké drevo s uskutočnením vývozu najneskôr do 5.5.2013. Za takýto odpredaj hlasovali
poslanci jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Nákup materiálu z prostriedkov určených na starostlivosť o ŽP. Poslanec Hakoš informoval
o motorovom štiepkovači za sumu 1899,- € , ktorý by bol potrebný zakúpiť pre obec.
Poslankyňa Novotná pripomienkovala, že nebude záujem zo strany občanov. Poslanec Hakoš
pripomenul, že obec sama bude potrebovať drevoštiepku do stredu obce, ktorú si práve týmto
štiepkovačom môže vyrobiť. Tento štiepkovač navrhol starosta vypožičiavať aj pre občanov
za symbolickú cenu pre ich vlastnú potrebu. Kontrolórka obce navrhla nie symbolickú cenu,
ale cenu návratnosti tohto stroja. Za nákup hlasovali traja poslanci – Ing.arch.Martin Hakoš,
Michal Tušim, Juraj Nechtila, proti nákupu hlasovala poslankyňa Mgr. Novotná Ivana.
K bodu č. 4:
Poslankyňa Novotná informovala o vývoze odpadu Pána Krajňáka, čoho bola údajne
svedkom. Starosta reagoval s tým, že v takýchto prípadoch je potrebné ihneď informovať
starostu, aby sa zabezpečili dôkazy potrebné k riešeniu. Pán Krajňák bude upozornený
starostom obce na zákaz vývozu.
Starosta informoval o žiadosti MB-Servis o nebytové priestory pod OcÚ, na čo poslanci
zamietli žiadosť, s odôvodnením, že obec nedisponuje voľnými nebytovými priestormi na
prenájom. Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Starosta informoval o záujme občanov o kosenie verejných priestranstiev v obci. Záujemci sa
prihlásili traja a to Džara, Vaľo, Bereš. Poslanci prediskutovali a navrhli Pána Džaru.
Starosta informoval o sťažnostiach Pána B.Tkáča zo dňa 4.3.2013. Poslanci prediskutovali
tieto sťažnosti. Poslankyňa Novotná navrhla prekontrolovať nájomné zmluvy, načo starosta
informoval o skutočnom stave vinice a o rozdieloch v zmluvách Pána Nováka a Lesy Servis.
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Poslanci OZ nesúhlalili s návrhom pána Tkáča zrušiť nájomnú zmluvu s Lesy Servis.
Uznesenie schválili jednomyseľne.
Starosta informoval o údržbe kríža pri vstupe do obce. Pán Tušim s týmto nesúhlasil,
s odôvodnením zlej polohy kríža a trval na jeho preložení k miestnemu cintorínu. Poslanec
Hakoš navrhol najprv urobiť oplotenie na cintoríne až potom sa kríž môže preniesť
k cintorínu. Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli dať možnosť vyjadriť sa občanom, na
čo pán starosta vyzval poslancov o zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce, nakoľko
zvolanie takéhoto zhromaždenia je podľa Z.č. 369/1990 vyhradené poslancom OZ. Poslanci
sa dohodli zvolať zhromaždenie obyvateľov obce v mesiaci máj konkrétne 26.5.2013, kde sa
prejedná aj tento bod. Poslanci sa jednomyseľne uzniesli na tomto termíne zhromaždenia
obyvateľov obce.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 19.4.2013

Overovatelia zápisnice:
Michal Tušim,
Juraj Nechtila

Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.26/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

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 zo zasadnutia OZ zo dňa 11.4.2013.
V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
Starosta obce

Uznesenie č.26/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Žrebovanie občanov odkupujúcich drevnú hmotu.

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

sa uznieslo
na odpredaji drevnej hmoty v cene 5€ / priestorového metra – tvrdé drevo , 3€ /priestorového
metra – mäkké drevo pre vyžrebovaných občanov .
V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.26/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Nákup techniky – životné

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

schvaľuje
nákup štiepkovača VIKING 460 C v hodnote 1899 € .

V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 26/4/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Žiadosť MB servis

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

zamieta
žiadosť o prenájom .Obec toho času v objekte Obecného úradu nedisponuje voľným
priestorom na prenájom .
V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č. 26/5/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Sťažnosť p. B . Tkáča

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

berie na vedomie
informáciu starostu obce o riešení predmetnej sťažnosti ,

nesúhlasí
s vypovedaním predmetnej nájomnej zmluvy s Lesy servis s. r. o .
V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.26/6/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 19.4. 2013
k bodu :

Verejné zhromaždenie občanov

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

sa uznieslo
, že verejné zhromaždenie občanov sa bude konať 26 . mája 2013 v Kultúrnom dome.
V Lesnom 22.4.2013

Peter Bobík
starosta obce
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