Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 33/2018
konaného dňa 28.11.2018
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Hakoš Martin, Ing. arch

Tušim Michal

Bereš Milan
Rybnický Ľuboš
Krajňák Ján
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. Odpredaj nepotrebných autobusových zastávok
4. Organizácia akcie „Mikuláš 2018“
5. Ponuka doplnenia textov Monografia obce
6. Príprava rozpočtu na rok 2019
7. Ukončenie volebného obdobia 2014-2018
8. Rôzne
9. 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:
Ing.arch Martin Hakoš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Milan Bereš, Ján Krajňák - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 32/2018 zo dňa 28.09.2018.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli
splnené.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Odpredaj nepotrebných autobusových zastávok:
Najskôr sa poslanci – Bereš a Krajňák v diskusii vyjadrili, či je potrebné teraz
dokončiť nové zastávky a či nepočkať do jari, starosta informoval o dátume ukončenia
a odovzdania stavieb a taktiež o 3-ročnej záruke a spodná zastávka už je ukončená.
Poslanec Hakoš navrhol dodržať zmluvu aj kontrolórka sa vyjadrila v tomto znení.
Starosta navrhol aby sa zastupiteľstvo stretlo s dodávateľom stavby ohľadom
dokončenia zastávok.
Na minulom zasadnutí OZ schválilo odpredaj nepotrebného hnuteľného majetkustarých autobusových zastávok. Poslanci sa dohodli na odpredaji v cene 250,-€ za
každú zastávku a plechová, ktorá je v hornej časti obce za 50,-€. Na obecný úrad boli
doručené ponuky, konkrétne na autobusovú zastávku hornú - 3 ponuky (Frenová Jana,
Marián Nechtila, Ján Krajňák st.), autobusové zastávky v strede a dolnú -1 ponuka
(Befor s.r.o.). Starosta vyzval poslancov, aby určili spôsob výberu žiadateľa pre
odpredaj hornej zastávky nakoľko sú doručené 3 žiadosti. Poslanci OZ sa dohodli sa
na žrebovaní, k tomu sa vyjadrila aj pani kontrolórka, že na stránke je určitá ponuka
s podmienkami a ona je radšej za dražbu. Všetci prítomní poslanci sa vyjadrili za
losovanie. Pripravili sa lístky s poradovými číslami žiadostí a losovanie uskutočnil
zástupca starostu. Pri žrebovaní bol vybratý uchádzač pán J. Krajňák st.
OZ schválilo odpredaj hornej zastávky pre p. J. Krajňáka st. a odpredaj zvyšných
dvoch pre firmu Befor s.r.o. po realizácii nových zastávok.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Organizácia akcie „Mikuláš“:
Starosta oboznámil o blížiacej sa akcii „Mikuláš“, ktorá je naplánovaná na 9.12.2018
o 15.00 hod., vystúpia speváci – deti z našej obce, je potrebné urobiť balíčky-dohodli
sa na sobotu o 18.00 v KD.
K bodu č. 5:
Monografia obce:
Starosta obce informoval o stretnutí na obecnom úrade s p. Frenom, ktorý oslovil
historika p. Horvátha ohľadom nových údajov o pripravovanej knihe o našej obci,
o doplnenie historických údajov dejín obce aj s fotodokumentáciou, ktoré doposiaľ
neboli publikované, ani spomenuté. Tento pán dal obci ponuku v sume 1000,-€.
V diskusii sa vyjadril Hakoš osloviť p. Molnára, či súhlasí s doplnením jeho textov,
ostatní sa vyjadrili čiastočne súhlasne, pokiaľ to nenaruší termín a to by bolo do konca
januára, ale v konečnom dôsledku sa tento bod presunie na ďalšie OZ.
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OZ schválilo presun tohto bodu na budúce zastupiteľstvo.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Príprava rozpočtu r.2019:
Poslanci dostali vypracovaný návrh rozpočtu. V diskusii sa vyjadrili, že ešte doplnia
svoje pripomienky.
K bodu č. 7:
Ukončenie volebného obdobia 2014-2018:
Starosta navrhol v tomto bode odmeny poslancom pri ukončení volebného obdobia,
navrhol poslancom po 100,-€ a poslancom Hakošovi a Rybnickému po 200,-€, pani
kontrolórke vo výške 30% zo mzdy za obdobie, ktoré určí zastupiteľstvo – 4 mesiace
dozadu jednorázovo.
Poslanec Krajňák informoval, že aj on sa zúčastňoval všetkých akcií a bol nápomocný,
ostatní poslanci nemali námietky k tomuto návrhu. Za boli všetci poslanci.
Ďalej sa diskutovalo ohľadom preplatenia dovolenky starostovi obce, navrhol to
poslanec M. Bereš na čo má starosta nárok, poslanci sa dohodli na preplatení celej
doposiaľ nevyčerpanej dovolenky.
OZ schválilo odmeny poslancom a kontrolórke obce 30% príjmu za posledné 4
mesiace a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
Rôzne:
Nebola žiadna diskusia.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ.
V Lesnom, 28.11.2018
Overovatelia zápisnice:
Milan Bereš
.............................................................
Ján Krajňák
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.33/01/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.11.2018
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 28.11.2018
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.33/02/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.11.2018
k bodu : 3. Odpredaj nepotrebných autobusových zastávok
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
odpredaj plechovej autobusovej zastávky na základe žiadosti pre p. Jána Krajňáka St. a
odpredaj zvyšných dvoch pre firmu Befor s.r.o.. Zastávky budú odpredané po ukončení
realizácie nových zastávok.
.

V Lesnom 28.11. 2018
Peter Bobík
starosta obce
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Uznesenie č.33/03/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.11.2018
k bodu : 5. Ponuka doplnenia textov Monografia obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
presun bodu na nasledujúce obecné zastupiteľstvo .

V Lesnom 28.11.2018
Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č.33/04/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.11.2018
k bodu : 7. Ukončenie volebného obdobia 2014-2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
odmeny poslancom obce ,

schvaľuje
odmenu kontrolórke vo výške 30% prímu za posledné 4 mesiace

schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce .

V Lesnom 28.11.2018
Peter Bobík
starosta obce
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