Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 34/2014
konaného dňa 28.03. 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:
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť : viď prezenčná listina

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:

1. Kontrola uznesení
2. Správa o hospodárení OŠK za rok 2013
3. Správa kontrolórky obce
4. Správa kronikárky obce
5. Návrh na odpis pohľadávky
6. Výška dotácie na CVČ
7. SHR Ing. Ivan Kačur – nájomná zmluva
8. Rozpočtové opatrenie č.1
9. Rôzne
Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Navrhol body
č.3 a č.4 presunúť na najbližšie OZ z dôvodu neúčasti kontrolórky obce E. Frenovej
a kronikárky obce Mgr. D. Šalapovej. Návrh programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Martin Ivanko, Ing. arch. Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
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Juraj Nechtila, Martin Ivanko - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 7.1.2014. Uznesenia 33/2014 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 2:
Starosta obce privítal predsedu OŠK Lesné Jána Krajňáka na OZ a zároveň mu odovzdal
slovo. Predseda klubu oboznámil prítomných o podrobných výdavkoch a o celkovom
hospodárení športového klubu za rok 2013. Poslanci OZ nemali námietky k prednesenej
správe.
OZ zobralo na vedomie správu predsedu OŠK Lesné.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Starosta informoval o odpise nevymožiteľnej pohľadávky na základe uznesenia súdu v sume
786,68 €, ktorým sa pozastavila exekúcia voči Nemjovi Jozefovi - pohľadávka minulých
rokov.
OZ schválilo odpis pohľadávky.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Starosta informoval poskytnutí dotácie pre centrá voľného času zo strany obce, kde je
potrebné schváliť výšku dotácie na žiaka a rok. Poslanci diskutovali o tejto dotácii a uzniesli
sa na výške na jedno dieťa navštevujúce CVČ v kalendárnom roku 2014 sumu 55,50 €.
OZ schválilo výšku dotácie pre CVČ 55,50 € na jedno dieťa na kalendárny rok 2014.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Na obec bola doručená nová nájomná zmluva od Ing. Kačura, ktorú je potrebné uzatvoriť
kvôli zmene výmery pozemku. Poslanci diskutovali o tejto novej zmluve, nakoľko je
v platnosti nájomná zmluva z r. 2012 navrhli vytvoriť iba dodatok k platnej zmluve. Po
dôkladnom zvážení všetkých bodov oboch zmlúv poslanci OZ jednomyseľne schválili novú
nájomnú zmluvu č. 12/2013 s Ing. I. Kačurom, SHR a zároveň zrušili pôvodnú č. 926/2012.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
Starosta informoval o pripravenom rozpočtovom opatrení č.1/2014, o bežnom príjme pre
obec, ktorý obec získala za riadenie vecného bremena a o jednotlivých výdavkoch. Poslanci
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diskutovali o týchto výdavkoch a o ďalších úpravách, ktoré by viedli k úspore energie v MŠ
a KD. Rozpočtové opatrenie pozostáva z príjmovej položky (počet záznamov 1) vo výške
37407,- € a vo výdavkových položkách (počet záznamov 8) v celkovej výške 27900,- €.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.1
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 9:
V tomto bode starosta informoval o zriadení internetu v budove MŠ, o zámere zaviesť optický
internet v obci a o jednaní s firmou Minet - o spolupodieľaní obce na výdavkoch, pričom obec
by mala zadarmo internet vo vlastných budovách.
V diskusii vystúpil poslanec M. Tušim ohľadom financovania kosenia verejnej zelene
a navrhol úhradu jednorazovo za každé samostatné kosenie. Po diskusii sa poslanci uzhodli na
sume 80,- € za jedno kosenie.
J. Krajňák vystúpil so zámerom dobudovať šatňu OŠK na futbalovom ihrisku o miestnosť pre
rozhodcu a toaletné zariadenie. OZ poverilo Ing. arch. Martina Hakoša vyčísliť možné
náklady na túto akciu, a prerokovať možnosť dobudovania na ďalšom zasadnutí
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 28.03.2014

Overovatelia zápisnice:
Juraj Nechtila
.............................................................
Martin Ivanko
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.34/1/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2014
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 07.01.2014. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 28.03.2014

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.34/2/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2013
k bodu :

Správa o hospodárení OŠK za rok 2013 .

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

Berie na vedomie Správu o hospodárení OŠK
bez pripomienok .

V Lesnom 28.03.2014

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.34/3/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2014

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 11.11.2013
v sume 786,68 € s príslušenstvom .

V Lesnom 28.03.2014
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.34/4/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2014

k bodu :

Výška dotácie na CVČ.

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

Schvaľuje
výšku dotácie na jedno dieťa umiestnené v CVČ vo výške 55,50 € na rok 2014 .

V Lesnom 28.03.2014
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.34/5/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2014
k bodu :

SHR Ing. Ivan Kačur – nájomná zmluva.

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
a)
Schvaľuje
Výpoveď zmluvy 926/2012 s SHR Ing. Kačurom .
b)
Schvaľuje
novú nájomnú zmluvu 12/2013 s SHR Ing.Kačurom .
V Lesnom 28.03.2014

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.34/6/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.03.2014

k bodu :

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.1 .

V Lesnom 28.03.2014

Peter Bobík
starosta obce
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