Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.29/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
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 28.6.2013. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 4.10.2013
Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.29/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Výročná správa 2012

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

Berie na vedomie
Výročnú správu obce Lesné za rok 2012 .

V Lesnom 4.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.29/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013

k bodu :

Audit za rok 2012

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

Berie na vedomie
správu audítora a audit za rok 2012 .
V Lesnom 4.10.2013
Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.29/4/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Rozpočtové opatrenie .

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

Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.

Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2.
V Lesnom 4.10.2013
Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.29/5/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Monitorovacia správa k 30.6.2013

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

Schvaľuje
Monitorovaciu správu k 30.6.2013.
V Lesnom 4.10.2013
Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.29/6/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Správa o realizovaní opatrení PHSR za roky 2007 - 2013

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

Berie na vedomie
Správu o realizovaní opatrení PHSR za roky 2007 – 2013 .

Odporúča
starostovi obce osloviť spracovateľa súčasného PHSR na predloženie ponuky na spracovanie
PHSR na obdobie 2014 - 2020 .

V Lesnom 4.10.2013
Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.29/7/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Rekonštrukcia ÚK - OcÚ

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

Schvaľuje
realizáciu rekonštrukcie ÚK na OcÚ vybranou firmou na základe výberového konania .

V Lesnom 4.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.29/8/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Výrub stromov

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

Odporúča
starostovi obce vstúpiť do jednania s OÚŽP MI v predmetnej veci .

V Lesnom 4.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.29/9/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Žiadosť Mgr. M. Novotná

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

Schvaľuje
Vysporiadanie pozemkov na základe geometrického plánu číslo 36183415-140/2013 . Všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí žiadateľ. Cena za m2 je 0,33 € .

V Lesnom 4.10.2013

Výkon uznesenia pozastavený.
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.29/10/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 27.9.2013
k bodu :

Žiadosť p. Petranič

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

Schvaľuje
žiadosť p. Petraniča .
V Lesnom 4.10.2013

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. 29/2013
konaného dňa 27.09. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.
Michal Tušim
Juraj Nechtila
Martin Ivanko
Novotná Ivana, Mgr.
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť : viď prezenčná listina

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1. Kontrola uznesení
2. Výročná správa 2012
3. Audit za rok 2012
4. Rozpočtové opatrenia
5. Monitorovacia správa k 30.6.2013
6. Správa o realizovaní opatrení PHSR za roky 2007 - 2013
7. Rekonštrukcia UK – OcÚ
8. Výrub stromov
9. Žiadosť Mgr. M. Novotná
10. Žiadosť p.Petranič
11. Rôzne
Starosta obce privítal prítomných poslancov a
programu OZ bol jednohlasne prijatý.

oboznámil ich s programom OZ. Návrh

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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K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 28.06.2013. Uznesenia 28/2013 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o splnení uznesení.
K bodu č. 2:
Referentka obce informovala o výročnej správe za rok 2012, táto správa vypovedá
o hospodárení samosprávy za predchádzajúce obdobie.
OZ zobralo na vedomie výročnú správu obce za r.2012.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o audite za rok 2012 uskutočnenom Ing. A. Mamajovou, nezávislou
audítorkou. Tento audit prebehol dňa 20.09.2013 na obecnom úrade a o výsledku overenia
správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky informuje správa audítora doručená na obecný
úrad.
OZ zobralo na vedomie správu audítora za rok 2012.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Referentka obce informovala o rozpočtových opatreniach po jednotlivých položkách.
Rozpočtové opatrenie č.1 sa týka účelovo poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu
podľa § 14 Z.č.583/2004 o rozpočtových pravidlách v sume 2671,- €, z tohto titulu je
podpísané starostom obce a OZ ho berie iba na vedomie. Rozpočtové opatrenie č.2 sa týka
zmien v príjmovej časti zvýšenej o sumu 1109,- € a vo výdavkovej časti zvýšenej o 1800,- €.
Zo strany poslancov OZ, ani kontrolórky obce neboli predložené žiadne pripomienky k týmto
rozpočtovým opatreniam.
OZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č.1.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.2.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Referentka obce informovala o pripravenej monitorovacej správe k 30.06.2013, k jednotlivým
položkám, programom, podprogramom, prvkom a ukazovateľom, ktoré vypovedajú
o percentuálnom plnení za obdobie prvého polroku 2013. Zo strany poslancov OZ
a kontrolórky obce neboli žiadne výhrady ani pripomienky.
OZ schválilo monitorovaciu správu k 30.6.2013.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
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Starosta predniesol správu o realizovaní opatrení PHSR na programovacie obdobie 2007 –
2013, v ktorej informoval o plnení cieľov a opatrení za dané obdobie, ktoré zhodnotil ako
úspešné. Taktiež informoval o povinnosti vytvoriť PHSR na ďalšie obdobie. Poslanci
diskutovali o tomto návrhu a odporučili starostovi obce osloviť pôvodného spracovateľa ECPercon na predloženie ponuky pre spracovanie nového PHSR na obdobie 2014-2020.
OZ zobralo na vedomie správu starostu obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Starosta obce informoval o vypracovaní podkladov na verejné obstarávanie – Rekonštrukcia
UK-OcÚ, ktoré bolo zverejnené. Poslanci otvorili obálky s ponukami, ktoré boli
v stanovenom termíne doručené do podľa zverejneného oznámenia. Tieto ponuky boli
vyhodnotené a poslancami OZ bola schválená najvýhodnejšia cenová ponuka pre firmu
VODOMONT za cenu 2807,80 €.
OZ schválilo realizáciu rekonštrukcie UK-OcÚ.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
Starosta informoval o možnosti výrubu stromov na p.č. 302/1 firmou, ktorá za drevnú hmotu
vyčistí kanál smerom na Petrovce n/L. O tento výrub je potrebné požiadať OÚ-ŽP
Michalovce. Poslanci diskutovali o tomto výrube, aj o výrube na druhej strane v tomto smere
a odporučili starostovi obce najskôr vstúpiť do jednania s Obvodným úradom Michalovce,
odbor životného prostredia o podmienkach výrubu týchto drevín.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 9:
Starosta predniesol žiadosť Mgr. M. Novotnej o vysporiadanie vlastníckych vzťahov v súlade
so skutkovým stavom, k čomu bol vypracovaný geometrický plán. Starosta otvoril diskusiu,
načo poslanec Tušim reagoval nesúhlasne voči zahradeniu podľa skutkového stavu. Poslanci
po prezretí geometrického plánu zistili skutkový stav, v ktorom obec užíva 51 m2 pozemkov
žiadateľky a žiadateľka užíva 185 m2 pozemku majetku obce, kde rozdiel tvorí134 m2, ktoré
sú predmetom žiadosti Mgr. Novotnej. Starosta navrhol cenu, takú za akú sa odkúpili
pozemky pod budovou materskej školy, t.j. 0,66 €/m2. Poslanci Ing. arch. Hakoš a M. Tušim
nesúhlasili z navrhovanou cenou, nakoľko obec v minulosti odpredávala pozemky za cenu
0,33 €/m2. Poslanci J. Nechtila a M. Ivanko súhlasili z cenou 0,66 €/m2. Pri diskusii sa
poslanci zhodli, že všetky náklady spojené s vysporiadaním zmieňovaných pozemkov budú
hradené žiadateľkou. Starosta dal hlasovať o vysporiadaní pozemkov za cenu 0,33€/m2.
Za hlasovali 3 poslanci: Mgr. I. Novotná, Ing. arch. M. Hakoš, M. Tušim.
Proti hlasovali 2 poslanci: J.Nechtila a M.Ivanko.
OZ schválilo vysporiadanie pozemkov na základe geometrického plánu č. 36183415-140/213.
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 10:
Starosta predniesol žiadosť p. Petraniča o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie štyri roky.
Poslanci schválili predmetnú žiadosť a odporučili starostovi obce uzatvoriť dodatok
k nájomnej zmluve.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 11:
Poslanci diskutovali o žiadosti p. Tudoša o odpustenie cintorínskeho poplatku. Pri tejto
diskusii navrhli pripraviť zmenu na ďalší rok aby občania, ktorí nepochádzajú z našej obce
a nemajú na našom cintoríne žiadnych pozostalých, neboli zaťažovaní týmto poplatkom.
O slovo sa prihlásila kontrolórka obce pani E. Frenová, ktorá dôrazne upozornila poslankyňu
Mgr. I. Novotnú na hrubé vystupovanie na obecnom zastupiteľstve a o nedôstojnom správaní
voči poslancom a starostovi obce.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 27.09.2013

Overovatelia zápisnice:
Martin Ivanko
.............................................................
Juraj Nechtila
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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