Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 30/2013
konaného dňa 25.10. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Juraj Nechtila

Michal Tušim

(ospravedlnený-prac.dôvody)

Martin Ivanko
Novotná Ivana, Mgr.

Kontrolórka obce:
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť : viď prezenčná listina

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1. Kontrola uznesení
2. Žiadosť Mgr. M. Novotná
3. Príprava rozpočtu 2014
4. 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:
Mgr. Ivana Novotná, Martin Ivanko - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 27.09.2013. Uznesenia 29/2013 boli
splnené. V riešení je zatiaľ príprava PHSR na ďalšie roky, kde starosta oslovil spracovateľa
doterajšieho PHSR-EC Person.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
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K bodu č. 2:
Starosta obce informoval o pozastavení uznesenia z predošlého zasadnutia z dôvodu
nedodržania termínu zverejnenia zámeru o odpredaji majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Poslanec Ing. arch. Hakoš navrhol ošetriť do zmluvy dohodu na vstup na pozemok
Novotnej v prípade poruchy, alebo výstavby kanalizácie. Poslanec Tušim navrhol zriadiť
vecné bremeno, alebo aspoň dohodu, že obec nenesie následky za spôsobené škody v prípade
poruchy, alebo nutnosti vstupu na pozemok. Mgr. Novotná nesúhlasila ani s jedným
návrhom, načo poslanci usúdili, že je potrebné miestne zisťovanie, kde všetci prítomní počas
zasadnutia vyšli do terénu, aby zistili skutočný stav rúr zakopaných do zeme. V diskusii sa
poslankyňa Mgr. Novotná vyjadrila nesúhlasne s ošetrením takejto veci v zmluve. Mgr.
Novotná dôrazne nesúhlasila so žiadnym návrhom podaným poslancami a navrhla takéto veci
riešiť vo verejnom záujme a bude sa to týkať všetkých poslancov a taktiež navrhla pomoc
obci ohľadom spracovania projektov na kanalizáciu v obci. Tušim navrhol počkať s
hlasovaním a zistiť presný stav rúr.
Poslanci odporučili starostovi obce zvolať miestne šetrenie do 10 dní a následne prejednať na
najbližšom zasadnutí.
OZ odporučilo starostovi zvolať miestne šetrenie v predmetnej veci do 10 dní. Uznesenie bolo
schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom návrhov rozpočtu na ďalšie obdobie. Poslankyňa Mgr.
Novotná navrhla zatrubnenie priekop, načo poslanci diskutovali o tomto návrhu a navrhli
pripraviť projektovú dokumentáciu, alebo štúdiu spolu s kanalizáciou, prípadne prezrieť
štúdiu, ktorá už bola doposiaľ spracovaná. Poslanec Tušim navrhol zakomponovať do
rozpočtu ústredné kúrenie v MŠ, keďže je nutné znížiť náklady a taktiež zakúpiť nové
pracovné stoly do KD a taktiež poriešiť odpad v KD z wc. Pán starosta navrhol úplne
dokončiť úpravu cintorína. Poslanec Hakoš navrhol obklad do kuchyne v KD. Poslanci
diskutovali o financiách zo ŽP, navrhli do budúcnosti 2 lavičky zo stredu obce presunúť pred
KD. Referentka obce Bobíková navrhla do ďalšieho zastupiteľstva pripraviť konkrétne sumy
na jednotlivé položky, kde po odpočítaní skutočných výdavkov pre bežný rozpočet, bude
možné pracovať s kapitálovými investíciami.
OZ odporučilo starostovi a poslancom predložiť návrhy rozpočtových požiadaviek na rok
2014 do ďalšieho zastupiteľstva.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Poslanci diskutovali o nových zastávkach v obci, načo starosta informoval o príprave projektu
na POD 2014, kde obec žiada finančné prostriedky na autobusovú zastávku v strede obce.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Novotná, ktorá žiadala opraviť vetu v zápisnici z obecného
zastupiteľstva č. 29/2013 zo dňa 27.9.2013 v bode 11 na jednotné číslo, kde je spomenuté
upozornenie hlavnou kontrolórkou.
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 25.10.2013

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ivana Novotná
.............................................................
Martin Ivanko
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík v.r
starosta obce
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Uznesenie č.30/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 25.10.2013
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 27.9.2013. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 31.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.30/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 25.10.2013
k bodu :

Žiadosť Mgr. M. Novotná

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

Odporúča
starostovi zvolať miestne šetrenie v predmetnej veci do 10 dní a následne prejednať bod na
najbližšom OZ .

V Lesnom 31.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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Uznesenie č.30/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 25.10.2013

k bodu :

Príprava rozpočtu 2014.

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

Odporúča
starostovi a poslancom do budúceho OZ predložiť návrhy rozpočtových požiadaviek na rok
2014 .

V Lesnom 31.10.2013

Peter Bobík v.r.
starosta obce
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