Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 36/2014
konaného dňa 30.06. 2014
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Nechtila Juraj

Ivanko Martin

Novotná Ivana, Mgr.

Tušim Michal

(ospravedlnení z prac.dôvodov)

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

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola uznesení
Správa kronikárky obce
Záverečný účet obce za rok 2013
Cyrilo – Metodský deň 2014
Rekonštrukcia kúrenia MŠ
Rekonštrukcia rozlúčkovej siene
Žiadosť o pomoc pri riešení susedského sporu - p. Tomášová
Rôzne

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Navrhol bod
č.7 presunúť na bod č.3 z dôvodu účasti občanov predmetného sporu. 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:
Martin Ivanko, Michal Tušim - OZ jednomyseľne schvaľuje
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 9.5.2014. Uznesenia 35/2014 boli
splnené. Bod č.4 ohľadom RS bol presunutý na dnešné zasadnutie.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 2:
Starosta obce odovzdal slovo kronikárke obce Mgr.D.Šalapovej, ktorá informovala o zápisoch
v kronike za r.2013 v písomnej aj elektronickej forme podľa schválenej smernice. Kronika
bude k nahliadnutiu na obecnom úrade.
OZ zobralo na vedomie správu kronikárky obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Starosta informoval prítomných o žiadosti p. Tomášovej ohľadom riešenia susedského sporu.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o pomoc dňa 19.6.2014. Starosta po prečítaní danej
žiadosti vyzval poslancov k diskusii. Najskôr o slovo sa prihlásila p. Tomášová a prítomných
informovala o predmetnom spore a o problémoch susedského spolužitia. Vystúpila aj
Mgr. Monika Novotná, ako právny zástupca p. Tomášovej a oboznámila prítomných o svojich
doterajších zisteniach, odporučila zistiť na obci priznané m2 hospodárskych budov na s.č. 11,
prípadne, ktoré sú zapísané v katastri. Poslanci diskutovali o tomto bode a dohodli sa na
miestnom šetrení dňa 2.7.2014 o 19.hodine na pozemku p. Tomášovej.
OZ schválilo miestne šetrenie dňa 2.7.2014 o 19.hodine.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá informovala o pripravenom
záverečnom účte za rok 2013, ktorý pravdivo vykazuje hospodárenie obce za minulý rok, tak
v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti, o prebytku hospodárenia za minulé obdobie a o stave
rezervného fondu. K slovu bola prizvaná aj kontrolórka obce p. Emília Frenová, ktorá
predložila odborné stanovisko a odporučila OZ schváliť záverečný účet bez výhrad a navrhla
prebytok použiť na tvorbu RF.
OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2013 a schválilo použitie prebytku vo výške
11886,99 € na tvorbu rezervného fondu. OZ vzalo na vedomie správu kontrolórky obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4
Starosta vyzval k diskusii poslancov ohľadom príprav na Cyrilo - Metodský deň, taktiež
informoval o postupe vydania brožúry o obci. Poslanec M. Hakoš navrhol sprístupniť
k nazretiu fresky počas dňa osláv v Gréckokatolíckom chráme.
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
K bodu č. 5:
Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. arch Martinovi Hakošovi, ktorý predložil návrh
rekonštrukcie kúrenia v budove MŠ a pripravenom návrhu rozpočtu. Poslanci diskutovali
o tejto rekonštrukcii, kde boli predložené dve varianty: a to buď s jedným okruhom a jedným
kotlom po celej časti budovy, alebo dva samostatné okruhy a dva kotly, kde by sa oddelila
časť zborovne a kuchyne. Poslanec Tušim navrhoval ešte možnosť osadiť v kuchyni
„obojživelnik“. Po diskusii sa uzhodli na prvej variante a odporučili starostovi začať verejné
obstarávanie na tento projekt.
OZ schválilo rekonštrukciu kúrenia v budove MŠ.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Starosta obce vyzval k diskusii ohľadom rekonštrukcie rozlúčkovej siene. Tento bod bol
presunutý z predošlého zastupiteľstva. Poslanci schválili rekonštrukciu rozlúčkovej siene vo
výške 10 805,28 € firmou Stami Michalovce, cenová ponuka je vrátane prístrešku, ktorý sa
vytvorí v zadnej časti budovy.
OZ schválilo rekonštrukciu RS.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
V bode rôzne starosta obce informoval o uskutočnenom výberovom konaní na funkciu
riaditeľa MŠ a taktiež o predloženom návrhu na zvýšenie školného na škol.rok 2014/2015
z doterajších 5,- € na 6,- €. Táto žiadosť bola zamietnutá.
Poslanec Ing.arch Martin Hakoš navrhol zvolať verejnú schôdzu v septembri tohto roku.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 30.6.2014
Overovatelia zápisnice:
Martin Ivanko
.............................................................
Michal Tušim
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.36/1/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
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 09.05.2014. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 30.06.2014

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.36/2/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2013
k bodu :

Správa kronikárky obce .

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

Berie na vedomie
správu kronikárky obce .

V Lesnom 30.06.2014

Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.36/3/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
k bodu :

Žiadosť o pomoc pri riešení susedského sporu p. Tomášová.

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

Odporúča
starostovi obce zvolať miestne šetrenie vo veci za účasti Komisie pre verejný poriadok,
starostu obce a dotknutých strán na deň 2.7.2014 o 19 00 hod na pozemku p Tomášovej .

V Lesnom 30.06.2014

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.36/4/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
k bodu :
Záverečný účet obce za rok 2013 .
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad .

Schvaľuje
použitie prebytku v sume 11 886,99 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na tvorbu rezervného fondu 11 886,99 €

Berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce za rok 2013.
V Lesnom 30.06.2014

Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.36/5/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
k bodu :

Rekonštrukcia kúrenia MŠ .

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

Schvaľuje
rekonštrukciu kúrenia v MŠ podľa dohodnutej schémy .

V Lesnom 30.06.2014
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.36/6/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
k bodu :

Rekonštrukcia rozlúčkovej siene .

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

Schvaľuje
rekonštrukciu rozlúčkovej siene
10 805,28 € s DPH .

na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky vo výške

Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.3 .

V Lesnom 30.06.2014
Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č.36/7/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.06.2014
k bodu :

Návrh na zvýšenie školného .

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

Zamieta
zvýšenie školného v MŠ na školský rok 2014/2015.

V Lesnom 30.06.2014
Peter Bobík
starosta obce
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