Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 33/2014
konaného dňa 07.01. 2014
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Novotná Ivana, Mgr.

Ivanko Martin

(ospravedlnená
z prac.dôvodov)

Nechtila Juraj
Tušim Michal

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

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1. Kontrola uznesení
2. Stavebné úpravy byt v MŠ
3. 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:
Juraj Nechtila, Martin Ivanko - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 16.12.2013. Uznesenia 32/2013 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
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K bodu č. 2:
Pani Maskaľová podala žiadosť na Obecný úrad ohľadom výmeny okien a sociálneho
zariadenia v prenajatom byte v budove Materskej školy. Táto žiadosť bola prerokovaná na
minulom zastupiteľstve. Starosta oboznámil poslancov s doručenými ponukami na nové okná
a odovzdal slovo nájomcovi, ktorý oboznámil prítomných o svojom zámere. Poslanci sa
vyjadrili súhlasne a na základe predložených ponúk schválili najnižšiu cenovú ponuku na
nákup okien od firmy StaMi Michalovce.
Celkové výdavky vo výške 1700,00 € poslanci refundujú formou odpustenia nájmu.
K uvedenej sume zastupiteľstvo došlo z vyhodnotenia cenových ponúk a dokladov nákupu
vane a obkladu do kúpeľne. Tento materiál zostane majetkom obce.
OZ schválilo úľavu na nájme v obecnom byte v budove materskej školy.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 07.01.2014

Overovatelia zápisnice:
Juraj Nechtila
.............................................................
Martin Ivanko
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.33/1/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 07.01.2014
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 16.12.2013. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 07.01.2014

Peter Bobík v.r.
starosta obce

Uznesenie č.33/2/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 07.01.2013
k bodu :

Stavebné úpravy v obecnom byte .

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

Súhlasí .
s úľavou na nájme v obecnom byte vo výške investície nájomcu t.j. 1700 € .

V Lesnom 07.01.2014

Peter Bobík v.r.
starosta obce
www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431
-3-

