Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 31/2013
konaného dňa 29.11. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

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

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1. Kontrola uznesení
2. Žiadosť Mgr. M. Novotná
3. PHSR 2014 - 2020
4. Príprava rozpočtu 2014
5. Mikuláš 2013
6. Rôzne škôlka
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

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431
-1-

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 25.10.2013. Uznesenia 30/2013 boli
splnené. V riešení je zatiaľ príprava PHSR na ďalšie roky, kde starosta oslovil spracovateľa
doterajšieho PHSR-EC Person a v riešení je aj žiadosť Mgr. Novotnej, ktorá je bodom na
dnešnom zasadnutí.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
K bodu č. 2:
Mgr.Novotná sa prihlásila o slovo a informovala o dokumentoch, ktoré vyhľadala v archíve
v Košiciach, čo mení podstatu veci. Navrhla úplné nové riešenie a to za cenu jedno euro
a požaduje, aby obec znášala poplatky na vklad na kataster, inak to bude riešiť súdnou cestou.
Poslanci diskutovali v tejto veci a nesúhlasili s týmto riešením, mali záujem odpredať podľa
pôvodného stavu a zverejneného zámeru.
OZ súhlasi s odpredajom pozemku v zmysle geometrického plánu. Uznesenie bolo schválené
4 poslancami. Poslanec M.Tušim sa zdržal hlasovania.
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o došlom liste z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja ohľadom PHSR 2014-2020. V tomto liste odporúča ministerstvo predĺžiť platnosť
terajšieho PHSR na roky 2007-2013 a netvoriť nové pokiaľ nie je schválená legislatíva.
Starosta odporúčal konať podľa odporúčania. Poslanci OZ súhlasili s týmto riešením.
OZ schválilo predĺženie platnosti aktuálneho PHSR 2007-2013 do 31.12.2014.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Referentka obce predložila pracovný návrh rozpočtu, informovala o jednotlivých výdavkoch,
načo poslanci diskutovali o svojich návrhoch, prevažne o dokončení úprav okolia cintorína.
Mgr. I.Novotná navrhla dokončiť a upraviť stred obce. M.Tušim navrhol znížiť náklady na
kúrenie v kultúrnom dome a najmä v škôlke. Ing.arch M.Hakoš navrhol obložiť kuchyňu
v kultúrnom dome. Kontrolórka navrhla riešiť financovanie z dotácií a nie zo zdrojov obce.
Poslanec M. Tušim nesúhlasne namietal spôsob financovania kosenia v obci, načo poslanci
navrhli upraviť financovanie kosenia a zaviesť podrobnú evidenciu. Referentka zahrnie
všetky pripomienky do návrhu rozpočtu a rozpošle poslancom a kontrolórke obce.
K bodu č. 5:
Starosta informoval o príprave Mikuláša, vyzval poslancov k účasti. Poslanci navrhli slávnosť
8. decembra so začiatkom o 15.00 hodine v strede obce a v prípade veľkej zimy v kultúrnom
dome. Stretnutie sa uskutoční o 13.30 v KD.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
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K bodu č. 6:
Starosta informoval o sťahovaní p. Sabadoša zo školského bytu a zároveň o žiadosti nového
nájomcu p. Maskaľová do tohto bytu. O podmienkach nových nájomníkov informoval
starosta obce. Poslanci nemali žiadne pripomienky a odporučili starostovi obce pripraviť
nájomnú zmluvu po ukončení platnosti zmluvy p. Sabadoša.
Uznesenie bolo schválené jednohlasne
Mgr. Novotná sa prihlásila o slovo a chcela informácie ohľadom prác na oprave kríža
s dôrazom prečo obec nefinancovala tieto práce, načo reagoval starosta, že obec nemohla
uzatvoriť dohodu s pracovníkom, ktorý realizoval túto opravu .

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 29.11.2013

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ivana Novotná
.............................................................
Martin Ivanko
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.31/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.11.2013

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 25.10.2013. Uznesenia
boli splnené .
V Lesnom 29.11.2013

Peter Bobík
starosta obce

Unesenie č.31/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.11.2013

k bodu :

Žiadosť Mgr. M. Novotná

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

Súhlasí
s usporiadaním vlastníckych vzťahov na základe geometrického plánu č. 36183415-140/2013
a zverejneného zámeru v zmysle zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
V Lesnom 29.11.2013

Peter Bobík
starosta obce
www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431
-4-

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.31/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.11.2013

k bodu :

PHSR 2014 - 2020.

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

Schvaľuje
predĺženie platnosti aktuálneho PHSR do 31.12.2014 .
V Lesnom 29.11.2013

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.31/4/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.11.2013

k bodu :

Mikuláš 2013.

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

Schvaľuje
organizáciu obecného Mikuláša na deň 8.decembra 2013 o 15 00
V Lesnom 29.11.2013

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.31/5/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 29.11.2013

k bodu :

Žiadosť p. Maskaľovej .

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

Schvaľuje
žiadosť o prenájom obecného bytu.

Odporúča
Starostovi obce uzatvoriť novú nájomnú zmluvu po ukončení platnosti predošlej nájomnej
zmluvy .

V Lesnom 29.11.2013
Peter Bobík
starosta obce
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