Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 38/2014
konaného dňa 30.9. 2014
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch.

Ivanko Martin

Tušim Michal

Novotná Ivana, Mgr.

Nechtila Juraj

(ospravedlnení z prac.
dôvodov)

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

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Žiadosť Slovenská pošta
3. Žiadosť LESY SERVIS s.r.o.
4. Rôzne
Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ, navrhol
doplniť nové body programu - podnety občanov p. Nechtilovej a p. Hakošovej. Návrh
programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Juraj Nechtila, Ing. arch. Martin Hakoš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Michal Tušim, Juraj Nechtila - 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 15.8.2014. Uznesenia 37/2014 boli
splnené.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 2:
Starosta obce odovzdal slovo prítomným občanom. Pani A. Nechtilová oboznámila poslancov
so súčasným stavom susedského sporu, dnes bol prítomný na pozemkoch geodet zamerať
hranicu pozemku, suseda M. Tomášová odmietla uznať toto zameranie pozemku.
Pri diskusii poslanci zistili nesúlad máp na katastri so skutočným stavom, z tohto dôvodu je
nutné osloviť kataster a dať do poriadku pozemky na uličke.
Pani Ľ. Hakošová sa prišla informovať ohľadom dažďovej kanalizácie uličky s.č. 9-12,
starosta obce oboznámil stav riešenia schválený na predošlom zastupiteľstve. V tejto veci je
začaté verejné obstarávanie a v diskusii poslanci odsúhlasili nákup spätnej klapky.
K bodu č. 3:
Starosta informoval o žiadosti Slovenskej pošty ohľadom predĺženia zmluvy na 5 rokov, ktorá
je uzatvorená do 31.12.2014. Poslanci v diskusii schválili predĺženie jestvujúcej nájomnej
zmluvy, za rovnakých podmienok, ale na kratšie obdobie a to na 4 roky.
OZ schválilo predĺženie nájomnej zmluvy
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta informoval o žiadosti Lesy servis ohľadom ohlásenia drobnej stavby – výstavba
kaplnky a zároveň vyňatie z pôdneho fondu. Stavba sa nachádza na obecnej parcele. Poslanec
M. Tušim informoval bližšie o zámere, o sprístupnení pre občanov tejto kaplnky a
o udržiavaní tejto stavby. Poslanci sa dohodli poveriť starostu obce jednať v tejto veci – začať
konanie ohľadom vyňatia pozemoku z pôdneho fondu, a zistiť všetky dostupné informácie
potrebné k plánovanej výstavbe verejnoprospešnej stavby.
OZ poverilo starostu obce začať proces vyňatia z pôdneho fondu
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5
V bode rôzne starosta obce informoval o pripravenom územnom pláne obce Nižný Hrušov
a zároveň o zámere cesty III. triedy na križovatke od Nacinej Vsi smerom na N. Hrušov
priamo, nie cez Lesné. V tejto veci sa uskutoční služobná cesta do Prešova spolu so starostom
obce Nacina Ves. Poslanec Tušim navrhol zvážiť pohľad na životné prostredie.
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 30.9.2014
Overovatelia zápisnice:
Michal Tušim
.............................................................
Juraj Nechtila
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
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Uznesenie č.38/1/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.09.2014
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 15.08.2014. Uznesenia
boli splnené .

V Lesnom 30.09.2014

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.38/2/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.09.2014
k bodu :

Žiadosť Slovenská pošta .

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

Schvaľuje
-

predĺženie nájomnej zmluvy so Slovenskou poštou na 4.roky za nezmenených
podmienok.

V Lesnom 30.09.2014

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.38/3/2014
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 30.09.2014

k bodu :

Žiadosť LESY SERVIS s.r.o.

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

poveruje
-

starostu obce začať proces vyňatia časti parcely 300/10 kú Lesné pre plánovanú
výstavbu verejno – prospešnej stavby – kaplnka vo výmere 100 m2 .

V Lesnom 30.09.2014
Peter Bobík
starosta obce
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