Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.27/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 20.5.2013
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 19.4.2013. Uznesenia
boli splnené .
V Lesnom 20.5.2012

Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.27/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 20.5.2013
k bodu :

Pravidlá písania kroniky

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

berie na vedomie
Informáciu kronikárky obce p. Mgr. D. Šalapovej o pravidlách písania kroniky .

Odporúča
Starostovi a kronikárke obce spracovať internú smernicu v danej veci a predložiť ju na
prerokovanie OZ v termíne do konca 06/2013.
V Lesnom 20.5.2012
Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
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Uznesenie č.27/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 20.5.2013
k bodu :

Sťažnosti p. Bartolomeja Tkáča

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

Schvaľuje
Stanovisko k listu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.2368/2013-021-60PO
V Lesnom 20.5.2012

Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.27/4/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 20.5.2013
k bodu :

Program zhromaždenia obyvateľov obce

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

Schvaľuje
Program a čas zhromaždenia obyvateľov obce.
V Lesnom 20.5.2012

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 27/2013
konaného dňa 20. 05. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch

Novotná Ivana, Mgr.

Michal Tušim
Juraj Nechtila
Martin Ivanko

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

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1.

Kontrola uznesení

2.

Pravidlá písania kroniky

3.

Sťažnosti p. Bartolomej Tkáč

4.

Program zhromaždenia obyvateľov obce

5.

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:
Michal Tušim, Ing.arch. Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Martin Ivanko, Juraj Nechtila - OZ jednomyseľne schvaľuje
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o kontrole uznesení zo dňa 19.4.2013. Uznesenia boli
splnené.
Starosta informoval o odpredaji drevnej hmoty, ktorý sa uskutočnil do dnešného dňa, taktiež
informoval o kúpe štiepkovača pre obec. Príprava zhromaždenia občanov sa spresní na
dnešnom zasadnutí. OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o splnení uznesení.
K bodu č. 2:
Pani Mgr.Šalapová predložila návrh štruktúry písania kroniky: založenie kroniky, zápisy,
grafické spracovanie kroniky.
Pán Mgr. Frena pripomienkoval predpisy ( bod B, kde chýba zastupiteľstvo, alebo prílohy,
ktoré sa prikladajú ku kronike), ktoré treba doplniť. Pán starosta navrhol vytvoriť internú
smernicu, ktorá bude prerokovaná na najbližšom rokovaní.
OZ zobralo na vedomie informáciu kronikárky a odporučilo starostovi obce v spolupráci
s kronikárkou obce vypracovať internú smernicu a predložiť OZ do konca júna 2013.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Pán starosta informoval o doručených sťažnostiach Pána B. Tkáča, potrebné materiály boli
doručené emailom všetkým poslancom. Poslanci najprv diskutovali o sťažnosti, ktorá bola
postúpená v časti z MPRV SR a k jednotlivým bodom tejto sťažností zaujali toto stanovisko:
K bodu 1,2,11,12 :

Nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva .

K bodu 3 : Je potrebné postúpiť LESY SERVIS s.r.o. .
K bodu 4,6,7,8 : Stavebný úrad pri povoľovaní drobnej stavby postupoval v zmysle
§ 5 a 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 55 a § 57 stavebného zákona.
K bodu 5 : Pôvodná studňa je zachovaná v pôvodnej polohe . Vznik vodnej plochy
bol dokumentovaný zodpovedným projektantom v stanovisku zo dňa 14.5.2012.
K bodu 9 : Na spoločnom jednaní s Lesy servis s.r.o. predstavil zástupca
prenajímateľa ďalší postup pre zachovanie zmluvne dohodnutej výmery vinice . Celá
dohodnutá výmera vinice bude postupne rekultivovaná .
K bodu 10 : Obecné zastupiteľstvo obce Lesné v plnom rozsahu nesúhlasí
s konštatovaním sťažovateľa v tomto bode. Jednotlivé stavby ako boli spomínané
v predošlých bodoch sú povolené v zmysle platných právnych noriem . V bodoch 9
a čiastočne 10 týkajúcich sa momentálneho stavu poľnohospodárskych plodín bola operatívne
v spolupráci s prenajímateľom zjednaná náprava.
K bodu ohľadom preverenia zmlúv v závere sťažnosti (1,2,4,5): Nie je v kompetencii
obecného zastupiteľstva.
K bodu ohľadom preverenia zmlúv v závere sťažnosti (3): V oboch zmluvách
bola predmetom zmluvy rôzna plocha na daných parcelách.
Ku sťažnosti ohľadom preorania pôdy , sa OZ prerokuje na nasledujúcom zasadnutí.
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
OZ schválilo jednomyseľne stanovisko k sťažnosti postúpenej z MPRV SR.
K bodu č. 4:
Poslanci OZ sa dohodli na čase zhromaždenia občanov o 15.00 hod, dňa 26.05.2013. Starosta
obce informoval, že nakoľko zhromaždenie občanov zvoláva obecné zastupiteľstvo, navrhol
aby toto viedol zástupca starostu p. Ing. arch. Martin Hakoš. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
aby zhromaždenie občanov viedol zástupca starostu. Ďalej v diskusii vystúpil p. Michal
Tušim aby do programu boli doplnené body ohľadom LPaUPS a OŠK. OZ napokon
neodsúhlasilo tieto body nakoľko zhromaždenie občanov bude riešiť problémy obce, nie
iných organizácii. Ing. arch. Martin Hakoš navrhol poskytnúť občanom počas zhromaždenia
občanov lístky, kde sa môžu občania vyjadriť k jednotlivým bodom po prípade napísať nejaké
pripomienky. Poslanci navrhli a schválili takýto program:
1. Úvod
2. Správa starostu obce
3. Plánované aktivity do konca volebného obdobia
4. Diskusia
5. Záver
Tento program bol schválený jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Poslanci v bode rôzne diskutovali o prenájme štiepkovača pre občanov, zakúpeného na obec.
Starosta navrhol, aby pri požičiavaní bola stále zapečatená nádrž, z dôvodu, aby nedošlo
k poškodeniu motora použitím zlého paliva. Cenu za prenájom navrhol na 3,00 €/za liter
benzínu pričom celkový objem nádrže je 2,3 l benzínu, čo stačí na 3 hodiny práce. OZ sa
uzhodlo, že cenu za prenájom prerokuje na ďalšom OZ.
Starosta otvoril diskusiu o C&M, vyzval poslancov aby došli s návrhmi na nasledujúce OZ.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 20.05.2013
Overovatelia zápisnice:
Martin Ivanko
.............................................................
Juraj Nechtila
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík v.r.
starosta obce
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