Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 03/2019
konaného dňa 08.02.2019
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Eduard Ovšonka

.

Krajňák Ján
Rybnický Ľuboš
Bereš Milan
Ing.arch Martin Hakoš
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť : viď prezenčná listina

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Zloženie sľubu poslanca
4. Poverenie zástupcu starostu obce
5. Žiadosť OŠK Lesné
6. Žiadosť f. Parades n.o.
7. Informácia k realizovaným projektom
8. Informácia o realizácii Akčného plánu okresu
9. Rôzne
10. Záver

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ.
Návrh programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Milan Bereš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
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Ján Krajňák, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje
K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 02/2018 zo dňa 28.12.2018.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli
splnené.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Zloženie sľubu poslanca Ing. arch Martina Hakoša:
Na tomto zasadnutí OZ pán poslanec zložil sľub a stal sa poslancom obecného
zastupiteľstva, starosta obce mu odovzdal osvedčenie o zvolení.
K bodu č. 4:
Starosta obce oboznámil poslancov o poverení Ing. arch Martina Hakoša o poverení
poslanca na funkciu zástupcu obce.
OZ vzalo na vedomie poverenie poslanca Ing. arch Martina Hakoša na funkciu
zástupcu obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Žiadosť OŠK Lesné:
Starosta oboznámil poslancov ohľadom žiadosti OŠK ako dotáciu pre bežný chod
športového klubu. Poslanci nemali námietky k žiadosti a schválili dotáciu vo výške
3000,-€.
OZ schválilo dotáciu zo strany obce vo výške 3000,-€.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Žiadosť o čiastočnú kompenzáciu nákladov:
Starosta oboznámil prítomných o žiadosti doručenej na obec. Z dôvodu neotvorenia
denného stacionára nezisková organizácia Parades n.o. žiada obec o čiastočnú
kompenzáciu nákladov, ktoré uskutočnili v KD v našej obci. Poslanci sa vyjadrili, aby
doručil kópie dokladov, na základe ktorých sa posúdi preplatenie resp. čiastočné
preplatenie nákladov prostriedkov vložených do objektu KD napr. skrine,
bezbariérový vstup. Odporučili starostovi obce vyžiadať konkrétne účtovné doklady,
podľa ktorých poslanci rozhodnú.
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OZ odporučilo starostovi obce osloviť firmu Parades n.o. o doplnenie žiadosti.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Informácie k realizácii projektov:
Starosta informoval o priebehu projektu MŠ, začiatok stavby by mal začať v druhom
týždni v mesiaci marec a však všetko môže byť oddialené odsúhlasením realizačnej
zmluvy PPA . Zároveň oboznámil poslancov, že bude potrebné kvôli dodržaniu
termínu ukončenia rekonštrukcie materskej školy, predčasne ukončiť školský rok.
Bola podaná žiadosť o kamerový systém ešte v roku 2016, ale doposiaľ nemáme
žiadne vyjadrenie.
S okolitými obcami sa uchádzame o NFP pre realizáciu spoločného Územného plánu
obcí Lesné, Suché a Petrovce nad Laborcom.
Ohľadom obecného úradu, obci bolo doručené oznámenie o schválení dotácie pre
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Lesné. Práce by mali začať
v mesiaci máj - jún 2019.
OZ vzalo na vedomie informáciu o realizácii projektov.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
Informácia o realizácii Akčného plánu okresu:
Starosta obce informoval, že okres Michalovce sa dostal do menej rozvinutých
okresov. MAS Duša bude realizovať vypracovanie akčného plánu. Vláda poskytne
okresu na základe akčného plánu finančné prostriedky. Naša obec predloží
zostavovateľovi projekty, ktoré by mohli byť zahrnuté do realizovaného akčného
plánu.
K bodu č. 9:
Rôzne:
Obci bola doručená žiadosť p. Sabolom o pridelení predajného miesta na obecných
akciách. Poslanci sa vyjadrili, že bude upozornený na každú akciu samostatne.
Ďalší bod:
Obci bola doručená žiadosť od p. Tkáča, kde mu obec poskytla informácie.
OZ vzalo na vedomie list p. Tkáča
Starosta informoval o liste, ktorý bol doručený obci dnes 8.2.2019 ohľadom sťažnosti
zo strany rómskych občanov na úrad vlády.

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil.
V Lesnom, 8.2.2019
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Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Eduard Ovšonka
..............................................................

Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.03/01/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2019
k bodu : 2

Kontrola uznesení

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 z predošlého OZ . Uznesenia boli splnené.

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.03/02/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2018
k bodu : 4. Poverenie zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
poverenie poslanca Ing. arch. Martina Hakoša na funkciu zástupcu starostu obce .

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.03/03/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2019
k bodu : 5. Žiadosť OŠK Lesné
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
žiadosť o finančnú dotáciu OŠK Lesné vo výške 3000 € .

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.03/04/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2018
k bodu : 6. Žiadosť f. Parades n. o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

odporúča starostovi obce
osloviť firmu Parades n.o. na doplnenie žiadosti o konkrétne účtovné doklady
k zrealizovaným hnuteľným a nehnuteľným veciam a prácam.

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.03/05/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2019
k bodu : 7. Informácia k realizovaným projektom
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu o predmetnom bode .

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.03/06/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 08.02.2018
k bodu : 9. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu o reakcii na žiadosť p. B. Tkáča
ohľadom žiadosti p. Tokára

a informáciu o liste z úradu vlády

V Lesnom 08.02.2019
Peter Bobík
starosta obce
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