Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 13/2020
konaného dňa 27.03.2020
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Peter Bobík

Prítomní:

Neprítomní:

Eduard Ovšonka

Ján Krajňák

Ing. arch Martin Hakoš

(ospravedlnený-PN)

Milan Bereš
Ľuboš Rybnický

Kontrolórka obce:
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť: viď prezenčná listina
OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov
4. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SPF
5. Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho použitie
6. Rôzne
7. Záver
Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Poslanci
nemali námietky k tejto zmene.
Návrh programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Ing. arch Martin Hakoš, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Ľuboš Rybnický, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 12/2020 zo dňa 24.02.2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 13/01/2020
1. berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ,
Uznesenia boli splnené.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov:
Na základe zverejnenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
v budove obecného úradu o výmere 55m2, záujemci sa mohli prihlásiť do 27.03.2020
14.00 hod.. Do tohto termínu sa neprihlásil žiadny záujemca, preto sa verejná obchodná súťaž
ruší. Poslanci sa dohodli, že ďalší postup bude prerokovaný po skončení mimoriadnej situácie
ohľadom COVID-19.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 13/02/2020
1. berie na vedomie, že do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca,
ďalší postup bude prerokovaný po skončení mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SPF:
Starosta obce informoval o možnosti získania pôdy vo vlastníctve štátu v správe SPF v
pozemkoch nachádzajúcich sa v areáli MŠ, poslanci OZ sa vyjadrili súhlasne s podaním
žiadosti na SPF.

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 13/03/2020
1. schvaľuje podanie žiadosti na SPF ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov v podielovom vlastníctve štátu na parcelách E-KN 583/1 druh pozemku
orná pôda v podiele ¼ z výmery 431 m2 a E-KN 583/4 druh pozemku orná pôda v
podiele ¼ z výmery 486 m2 obidvoch zapísaných na LV 688 katastrálne územie
Lesné.
2. poveruje starostu obce zastupovaním pri podaní žiadosti na SPF ohľadom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v podielovom vlastníctve štátu na
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parcelách E-KN 583/1 druh pozemku orná pôda v podiele ¼ z výmery 431 m2 a EKN 583/4 druh pozemku orná pôda v podiele ¼ z výmery 486 m2 obidvoch
zapísaných na LV 688 katastrálne územie Lesné.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho použitie:
V súvislosti s realizáciou publikácie o obci OZ schválilo vytvorenie diela, ktoré bude
súčasťou knihy o našej obci.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 13/04/2020
1. schvaľuje vytvorenie diela na objednávku pri tvorbe publikácie o obci Lesné
v hodnote 700,- € a jednorazovú odmenu za udelenie licencie za využívanie tohto
diela v hodnote 300.- €.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Rôzne:
Ing. S. Tačár podal žiadosť na obecný úrad ohľadom odpustenia nájmu za mesiace 0304/2020, kedy je resp. bude pohostinstvo pre pandémiu COVID-19 zatvorené. Poslanci
nemali výhrady, Ľ. Rybnický sa vyjadril, že v prvom rade mal Ing. Tačár požiadať finančnú
kompenzáciu od štátu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 13/05/2020
1. schvaľuje žiadosť Ing. Slavomír Tačár – z dôvodu uzavretia pohostinstva pre
pandémiu COVID-19 o odpustení nájmu za mesiace marec a apríl 2020.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil.
V Lesnom, 27.03.2020
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Overovatelia zápisnice:
Ľuboš Rybnický
.............................................................
Eduard Ovšonka
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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