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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 27/2018  

konaného dňa 26.03.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš  

Krajňák Ján  

 

Bereš Milan  

 (ospravedlnený – PN)  

  

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. Žiadosť p. Malvína Tomášová – informácia vysporiadanie pozemkov MŠ 

4. Žiadosť OŠK Lesné 

5. Informácia o podaných žiadostiach o NFP 

6. Rôzne 

7. 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, p. Ján Krajňák - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

p. Michal Tušim, p. Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 26/2018 zo dňa 15.01.2018.   

 

Uznesenia 26/2018 boli splnené. Uznesenie 17/08/2016  trvá.  

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou p.Malviny Tomášovej, ktorá 

zastupuje v žiadosti aj ostatných spoluvlastníkov parcely č.539/3 KÚ Lesné a danou 

žiadosťou žiada o odkúpenie pozemku v areáli MŠ. Parcela sa nachádza na okraji 

pozemku pod ihriskom MŠ, vlastníci vedľajšej parcely chcú predať, ale za omnoho 

drahšie ako im núka obec. V diskusii sa vyjadril poslanec M.Tušim a navrhol odkúpiť 

pozemok od p.Tomášovej a možno po čase sa niečo zmení, ostatní poslanci sa 

vyjadrili, že čiastka, ktorú navrhuje p.Čarná je nepriateľná. Poslanci odporučili 

starostovi obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi p.č. 539/3 ohľadom odkúpenia  

pozemku v cene 3,-€ / m2. 

 

OZ odporučilo starostovi obce vstúpiť do jednania vo veci odkúpenia. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval o žiadosti OŠK Lesné ohľadom dotácie od obce na  činnosť 

klubu. Poslanci v diskusii odsúhlasili dotáciu tak ako je už schválené aj v rozpočte 

obce na rok 2018 vo výške 3000,-€.  

OZ schválilo dotáciu vo výške 3000,-€ pre OŠK Lesné. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

V tomto bode starosta obce informoval  o podaných žiadostiach o NFP, konkrétne 

nové žiadosti - žiadali sme z MF SR na rekonštrukciu obecného úradu, na zateplenie 

OcÚ, taktiež o kamerový systém, tieto dotácie sú ešte otvorené a doposiaľ čakáme na 

výsledok. Dotácia na rekonštrukciu MŠ a informačno-navádzací systém v obci boli 

schválené a momentálne sa čaká na uzatvorenie zmlúv. 

O slovo požiadal p. Čižmárik Juraj, ohľadom svojho pozemku, ale starosta obce ho 

upozornil, že k danej veci bude bod rôzne, kde sa môžu prediskutovať jeho 

pripomienky. 
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OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom podaných projektov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Rôzne. 

Starosta obce odovzdal slovo p. Jurajovi Čižmárikovi, ktorý žiada o vyčistenie svojho 

pozemku, odstránenie cesty a chce dať pozemok do pôvodného stavu a nepraje si, aby 

sa hral na jeho pozemku futbal. On chce za svoj pozemok 50,00€ a nepripúšťa inú 

možnosť.  

J.Čižmárik povedal, že obec nasypala štrk na jeho pozemok a on tam bol prítomný. 

Poslanci sa vyjadrili, aby si pozemok dal vymerať, nakoľko nie je možné určiť presnú 

parcelu bez zamerania. 

Vyjadrili sa poslanec M.Tušim, čo s pozemkom ktorý je svojvoľne prihradený na 

obecnej ceste, obecnom pozemku, koľko dá za pozemok, ktorý má prihradený. 

J.Čižmárik súhlasil, že ak užíva obecný pozemok, dá cenu 60,00€ za pozemok.  

Poslanec Ľ.Rybnický navrhol, aby si dal každý zamerať svoje, J.Čižmárik svoju 

parcelu, obec svoju cestu. To isté navrhol poslanec M.Tušim, aby si dal zamerať 

a vypracovať geometrický plán. 

Poslanec M.Hakoš sa pýtal, prečo je zrazu teraz s týmto problém, J.Čižmárik sa 

vyjadril, že jemu obec doteraz nedala nič a on sa bije za svoje. 

 

Ďalší bod: 

Ozval sa telefonicky nejaký právnik z Banskej Bystrice, že má papiere k lesným 

pozemkom o výmere 20 ha, ktoré by mali patriť obci, príde k nám do obce na 

pracovné stretnutie v stredu o 17.00hod. na obecný úrad, kde oboznámi vedenie obce 

o podrobnosti. 

 

Ďalší bod:  

Poslanec J.Krajňák upozornil na nepriechodnú cestu smerom od N.H. až dole smerom 

po ceste, treba to dokončiť, voda steká po ceste. 

Pani Frenová upozornila na neporiadok na začiatku obce u rómov, či sa nejako nedá 

im dohovoriť.  

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 26.03.2018 
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Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

.............................................................        

Ľuboš Rybnický 

.............................................................. 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.27/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 26.03.2018 

 
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 

Uznesenie 17/08/2016   trvá  . 

 

 

 

V Lesnom 26.03.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.27/02/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  26.03.2018 

 
k bodu : 3.  Žiadosť p. Malvína Tomášová – informácia vysporiadanie pozemkov MŠ 

 

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

 

odporúča  

 
starostovi obce vstúpiť do jednania s dotyčnými vlastníkmi parcely 539/3 vo veci 

odkúpenia pozemku v cene 3€ / m2  . 

 

  

V Lesnom 26.03. 2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.27/03/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  26.03.2018 

 
k bodu : 4. Žiadosť OŠK Lesné 

 

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

 

schvaľuje  

 
na základe žiadosti  dotáciu pre OŚK vo výške 3000 €   . 

 

 

 

  

V Lesnom 26 .03.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.27/04/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  26.03.2018 

 
k bodu : 5. Informácia o podaných žiadostiach o NFP 

 

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

 

berie na vedomie  

 
Informáciu starostu obce ohľadom podaných projektov   . 

 

 

  

V Lesnom 26.03.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

http://www.lesne.ocu.sk/
mailto:lesne@gmail.com

