Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 37/2014
konaného dňa 15.8. 2014
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Ivanko Martin

Tušim Michal

(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. Odkanalizovanie s.č. 9-12
3. Rozpočtové opatrenie č.3
4. Pozemné úpravy cintorín
5. Výročná sprava za rok 2013
6. Úväzok starostu a počet poslancov na nastavajúce volebné obdobie
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, Michal Tušim - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 1:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 30.6.2014. Uznesenia 36/2014 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 2:
Starosta obce informoval o žiadosti zo strany občanov ohľadom odkanalizovania uličky š.č. 912, uskutočnilo sa miestne šetrenie, kde sa zistili skutočnosti na tvare miesta. Starosta obce
dal vypracovať rozpočet potrebný na uskutočnenie odkanalizovania dodávateľsky, čo činí cca
1007,- €, a pri celkovej úprave a šachtách cca 3000,- €. Poslanci diskutovali o tomto návrhu,
kde poslanec M. Tušim navrhol nakúpiť len tovar a samotné šachty nech si pripravia
samostatne občania. Poslanec M. Hakoš pripomenul nutnosť požiadať o vyjadrenie správcov
siete – vodárne, plynárne a prípadne aj ak je to potrebné aj vytýčenie sieti. Poslanci nakoniec
schválili realizáciu časti kanalizácie - variantu osadenia jednej šachty na hranici RD súp.č. 8
a 9 a zároveň schválili rozpočtové opatrenie č.4 vo výške 2500,- €, súčasne sa dohodli na ešte
jednom miestnom šetrení za účasti všetkých dotknutých občanov.
OZ schválilo realizáciu šachty
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.4/2014
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá informovala o rozpočtovom
opatrení č.3, ktorý bol vypracovaný z dôvodu dotácií poskytnutých obci a z dôvodu úpravy
rozpočtových položiek. Poslanci nemali žiadne námietky ohľadom rozsahu rozpočtového
opatrenia.
OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.3.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4
Starosta oboznámil poslancov o zámere uskutočniť brigádu, za účelom úpravy terénu pri
cintoríne a v strede obce. Zároveň informoval o návrhu kríža pred bránou cintorína, z akého
materiálnu by bol vhodnejší, načo sa poslanci navrhli použiť materiál-jokel. Poslanec M.
Tušim v diskusii navrhol zabezpečiť klimatizáciu do Domu smútku, poslanci diskutovali
o tomto návrhu nesúhlasne.
OZ vzalo na vedomie informáciu o postupe prác na cintoríne.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Starosta obce odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej o pripravenej výročnej správe za
rok 2013. Referentka oboznámila poslancov s obsahom výročnej správy, o jednotlivých
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bodoch vykazujúcich hospodárenie obce za rok 2013. Poslanci nemali námietky ani
pripomienky k výročnej správe.
OZ vzalo na vedomie výročnú správu za rok 2013.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Starosta obce informoval o nutnosti určiť rozsah výkonu
poslancov na celé volebné obdobie 90 dní pred voľbami
Poslanec M. Tušim navrhol polovičný úväzok starostu
prostriedkov, poslanci M. Hakoš a J. Nechtila nesúhlasili
poslankyňa Novotná sa priklonila k ich názoru. Pani Frenová
sa súhlasne s názorom pána M. Tušima.

funkcie starostu obce a počet
do orgánov samosprávy obcí.
z dôvodu úspory finančných
s takýmto návrhom a taktiež
sa prihlásila o slovo a vyjadrila

Starosta vyzval k hlasovaniu, poslanci M. Hakoš, J. Nechtila, I. Novotná boli za celý úväzok
starostu obce a poslanec M. Tušim sa zdržal hlasovania. Vo veci počtu poslancov jednohlasne
súhlasili s počtom 5.
OZ schválilo 5 poslancov a celý úväzok starostu obce na ďalšie volebné obdobie.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
V bode rôzne starosta obce informoval o ďalšej žiadosti zo strany pani M. Tomášovej,
ohľadom vyjadrenia sa zo strany obecného zastupiteľstva a zaujatia stanoviska voči jej sporu.
Požiadavky dané zo strany rodiny Nechtilovej boli podľa p. Tomášovej splnené a ona chce
splniť aj jej podmienku, čiže zamurovať otvory do jej dvora. Zároveň došiel list, v ktorom p.
Nechtilová informuje že požiadavky neboli splnené. Poslanec M. Tušim pripomenul účasť na
uskutočnenom šetrení, na ktorom sa vyjadrili obe strany a zároveň prijali predbežnú dohodu.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 15.8.2014
Overovatelia zápisnice:
Martin Ivanko
.............................................................
Michal Tušim
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.37/1/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014
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 30.06.2014. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.37/2/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014
k bodu :

Odkanalizovanie RD s. č. 9 - 12 .

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

Berie na vedomie
informáciu starostu o predpokladaných nákladoch na predmetný projekt .

Schvaľuje
-

realizáciu časti kanalizácie od jestvujúcej uličnej vpuste po prvú šachtu na hranici RD
č.8,9.
rozpočtové opatrenie č.4/2014 vo výške 2500 € .

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.37/3/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014
k bodu :

Rozpočtové opatrenie č.3 .

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

Berie na vedomie
informáciu pracovníčky p. Bobikovej o rozsahu rozpočtového opatrenia č.3 .

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.37/4/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014

k bodu :

Pozemné úpravy cintorín .

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

Berie na vedomie
informáciu starostu obce o postupe prác na cintoríne .

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.37/5/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014

k bodu :

Výročná správa za rok 2013 .

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

Berie na vedomie
Výročnú správu za rok 2013 , ktorú predstavila p. Bobíková .

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.37/6/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 15.08.2014

k bodu :

Úväzok starostu a počet poslancov na nastávajúce obdobie .

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

Schvaľuje
-

počet poslancov na nastávajúce obdobie vo výške 5 osôb
úväzok starostu vo výške 100%

V Lesnom 15.08.2014
Peter Bobík
starosta obce
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