Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 32/2013
konaného dňa 16.12. 2013
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Michal Tušim

Martin Ivanko

(ospravedlnený z prac.
dôvodov)

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 p. Maskaľová
3. Návrh na odpis pohľadávky
4. Programový rozpočet
5. Rozpočet na rok 2014
6. Silvester 2013
7. 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:
Mgr. Ivana Novotná, Ing. arch. Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Juraj Nechtila, Martin Ivanko - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 29.11.2013. Uznesenia 31/2013 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
K bodu č. 2:
Pani Maskaľová podala žiadosť na Obecný úrad ohľadom výmeny okien a sociálneho
zariadenia v prenajatom byte v budove Materskej školy formou refundácie. Starosta otvoril
diskusiu, načo sa poslanci dohodli na stretnutí na tvare miesta a o doručení ponúk na
schválenie na OZ.
OZ súhlasí so žiadosťou p. Maskaľovej a žiada predloženie navrhovaných prác a nákladov na
schválenie na OZ.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce informoval o návrhu odpisu nevymožiteľnej pohľadávky na základe uznesenia
zo súdu zo dňa 16.5.2013 v sume 1042,34 €.
OZ schválilo odpis pohľadávky.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval o zákone č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o neuplatňovaní programového rozpočtu
v obciach do 2000 obyvateľov, načo poslanci diskutovali o tejto zmene. O slovo sa prihlásila
kontrolórka obce E. Frenová a namietala k tejto veci, keďže máme prijatú vnútornú smernicu
a taktiež informovala o význame takéhoto rozpočtu. Starosta obce vyzval k hlasovaniu
poslancov OZ. Traja poslanci boli za neuplatňovanie - Ing. arch. M. Hakoš, J. Nechtila, M.
Ivanko. Poslankyňa Mgr. I. Novotná bola proti.
OZ schválilo neuplatňovanie programu obce.
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5:
Starosta obce odovzdal slovo kontrolórke obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016.
Kontrolórka predložila správu k návrhu rozpočtu (viď.prílohu) a odporúčila schváliť
viacročný rozpočet na roky 2014-2016.
OZ schválilo rozpočet na r.2014 a vzalo na vedomie rozpočet na roky 2015-2016.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
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K bodu č. 6:
Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom prípravy Silvestra a silvestrovskej vatry v našej obci.
Poslankyňa Mgr.Novotná bola proti konaniu vatry za OcÚ, keďže je to v obytnej zóne obce
a aby sa pouvažovalo do budúcnosti o inom mieste. Poslanci OZ Ing.arch M.Hakoš
a M.Ivanko boli za organizovanie Silvestra 2013 rovnako ako po minulé roky. Pani
kontrolórka navrhla anketné lístky na tému Silvestra a ostatných akcií v obci. Starosta obce
vyzval k hlasovaniu. Poslanci OZ - Hakoš a Ivanko hlasovali za konanie silvestrovskej vatry
a poslankyňa Novotná hlasovala proti.
Uznesenie bolo schválené a bližšie povinnosti budú spresnené telefonicky pre tých, ktorí majú
záujem o konanie tejto akcie.
K bodu č. 7:
Starosta obce informoval o myšlienke zakúpiť služobné auto pre obec. V diskusii sa vyjadrili
poslanci rôzne, poslankyňa Novotná sa vyjadrila nesúhlasne, pretože sú s tým spojené ďalšie
náklady, načo starosta informoval o dôležitosti takejto kúpy, nakoľko všetky akcie v obci sa
organizujú osobným motorovým vozidlom starostu. Poslanci odporučili starostovi získať
podrobnejšie informácie o takejto kúpe.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 16.12.2013

Overovatelia zápisnice:
Juraj Nechtila
.............................................................
Martin Ivanko
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.32/1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16.12.2013
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 29.11.2013. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 16.12.2013

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.32/2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16.12.2013
k bodu :

Žiadosť p.Maskaľová

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

Súhlasí so žiadosťou
p. Maskaľovej . Pred realizáciou prác
navrhovaných prác na schválenie

žiada Obecné zastupiteľstvo predložiť rozpočet

V Lesnom 16.12.2013

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.32/3/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16.12.2013

k bodu :

Návrh na odpis pohľadávky.

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

Schvaľuje
odpis predmetnej nevymožiteľnej pohľadávky v zmysle rozhodnutia súdu zo dňa 16.2.2013
v sume 1042,34 € s príslušenstvom .
V Lesnom 16.12.2013

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.32/4/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16. 12. 2013

k bodu :

Programový rozpočet obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
a zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

Schvaľuje
neuplatňovanie programu obce.
V Lesnom 16.12.2013
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.32/5/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16.12.2013

k bodu :

Rozpočet na rok 2014 .

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

Schvaľuje
rozpočet Obce Lesné na rok 2014.

berie na vedomie
rozpočet Obce Lesné na roky 2015 a 2016
V Lesnom 16.12.2013
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.32/6/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 16.12.2013

k bodu :

Silvester 2013 .

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

Schvaľuje
organizáciu Silvestra 2013 za OcÚ .

V Lesnom 16.12.2013
Peter Bobík
starosta obce
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