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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 28/2018  

konaného dňa 14.05.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš  

Krajňák Ján  

Bereš Milan  

 

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 

4. Žiadosť Mgr. Monika Vahiľa Novotná 

5. Podnet Mgr. Bohuslava Popiková 

6. Rozpočtové opatrenie č.1 

7. Prinavrátenie lesov 

8. Realizácia stav. prác OcÚ, KD, Cesta N.Hrušov 

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:  

Ing. arch Martin Hakoš, p. Ján Krajňák - OZ  jednomyseľne schvaľuje 
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Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

p. Milan Bereš, p. Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 27/2018 zo dňa 26.03.2018.   

 

Uznesenia 27/2018 a 17/08/2016  boli splnené.  

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo ohľadom žiadosti p. Malviny Tomášovej, ktorá 

zastupuje v žiadosti aj ostatných spoluvlastníkov parcely č.539/3 KÚ Lesné vo výmere 

515 m2. Danou žiadosťou žiada obec o odkúpenie pozemku v areáli MŠ. Pani 

Tomášová bola informovaná o výške ponuky zo stravy obecného zastupiteľstva 

a súhlasila s cenou 3,-€ / m2. Celková suma činí 1545,-€. 

 

OZ schválilo odkúpenie pozemku v areáli MŠ v cene 3,-€/m2 o výmere 515 m2. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval o žiadosti Mgr. Vahile Novotnej ohľadom stanoviska 

k oprave vodnej priekopy pred jej plotom, ktorá je ako uvádza vo vlastníctve obce. 

Priložila k tejto žiadosti aj DVD nosič, kde opisuje daný stav a žiada obec o riešenie,  

pretože voda zo žľabu pred jej plotom steká popri základe plota do otvorenej vodnej 

priekopy a vymýva tak zeminu pod základom jej plota. Na DVD je pripojená aj 

fotodokumentácia daného stavu a taktiež aj emailová komunikácia s obcou. Poslanci 

sa v diskusii vyjadrili, že daná priekopa je síce vo vlastníctve obce, ale patrí pod 

správu ciest a každý vlastník nehnuteľnosti keďže má umožnený vstup na svoj 

pozemok je povinný priekopu a plochy udržiavať, preto navrhli starostovi obce 

napísať súhlasné stanovisko, že si môže vlastník nehnuteľnosti pri prechode na svoj 

pozemok dať opraviť  danú priekopu a spevnené plochy, ale na vlastné náklady. 

 

OZ súhlasilo s nevyhnutnou opravou predmetných spevnených plôch na príjazde k 

nehnuteľnosti na vlastné náklady žiadateľky. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 5: 

V tomto bode starosta obce informoval  o podanom podnete pani Mrg. Popikovej 

ohľadom zjednania nápravy voči spolunažívaniu so susedmi M.Šarikom a J.Šarikovou. 

Opisuje, že susedia blízko ich oddychovej zóny postavili provizórne neestetické búdky 

a v tesnej blízkosti chovajú hospodárske zvieratá, čím znepríjemňujú spolunažívanie 

a majú obavu o svoje zdravie a životy. Poslanci sa dohodli na stretnutí na tvare miesta 

v utorok 15.5.2018 o 19,00 hod. 

OZ schválilo miestne šetrenie v predmetnej veci na mieste dňa 15.5.2018 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke p. J. Bobíkovej ohľadom rozpočtového 

opatrenia č.1. Zmena sa týka úpravy účtovania školskej jedálne, všetky položky budú 

rozpočtované a tým sa navýši príjmová časť-príjem za stravné ŠJ aj výdavková časť 

rozpočtu – platby za potraviny o sumu 3625,-€.  

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.1 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7: 

Prinavrátenie lesov: 

Obec bola oslovená s informáciou, že je možnosť žiadať o prinavrátenie lesov, ktoré 

podľa nejakých historických listín, ktoré má k dispozícii právnik JUDr. Jablonský 

z Banskej Bystrice by mali patriť obci. Na obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie 

23.4.2018 za účasti poslancov, starostu a daného právnika, ktorý bližšie informoval 

o možnostiach prinavrátenia. V danej veci by obec právne zastupoval on a za finančnú 

odplatu, ktorú je možné vyplatiť aj napr. z predaja už získaného spomínaného majetku 

až po ukončení  úspešného súdneho sporu. Zo strany JUDr. Jablonovského bola 

zaslaná ponuka na spoluprácu - zmluva o sprostredkovaní predaja, tá bola preposlaná 

poslancom OZ na preštudovanie. Po posúdení zmluvy aj našim právnym zástupcom, 

ktorý neodporúča takúto zmluvu uzavrieť a to hlavne z dôvodu, že nejedná sa 

o zmluvu o právnych službách pri prinavrátení lesov, ale o sprostredkovaní predaja. 

Poslanci vyjadrili nesúhlasne a ak aj by do toho išli tak postupne za účasti nášho 

právnika, ale určite by nepredávali obecný majetok. 

OZ nesúhlasilo s predloženým návrhom zmluvy o sprostredkovaní. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 8: 
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Starosta obce informoval o nutnej realizácii prác a to chodník za OcÚ, KD, cesta smer  

N.H.. 

Poslanec M. Hakoš informoval o pripravených projektových návrhoch aj chodníka za 

OcÚ, aj nového salónika ku KD, ktorý by sa mohol pristavať, ale poslanci zvažovali, 

či neinvestovať do vecí, ktoré sú už nefunkčné.  

Cesta od N.H. smerom k obecnému úradu: poslanci diskutovali, že je potrebné urobiť 

aspoň jeden mostík, vykopať priekopu, rozviesť drť.  

 

K bodu č. 9: 

Rôzne: 

V tomto bode sa riešil program na C&M slávnosti obce. 

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 14.05.2018 

 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.28/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 14.05.2018 

 
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 14.05.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.28/02/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  14.05.2018 

 
k bodu : 3.  Žiadosť p. Malvína Tomášová  

 

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

 

schvaľuje  

 
odkúpenie  parcely EKN   539/3  vo výmere 515 m2  zapísanej na LV 395 KÚ Lesné 

v cene 3€ / m2   teda 1545 €  . 

 

  

V Lesnom 14.05. 2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.28/03/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  14.05.2018 

 
k bodu : 4. Žiadosť Mgr. Monika Vahiľa - Novotná 

 

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

 

súhlasí   
 

 s nevyhnutnými opravami predmetných  spevnených plôch  na príjazde k 

 nehnuteľnosti  žiadateľky na jej vlastné náklady   . 

 

 

 

  

V Lesnom 14 .05.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.28/04/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  14.05.2018 

 
k bodu : 5. Podnet Mgr. Bohuslava Popíková 

 

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

 

 schvaľuje 

 
  miestne šetrenie v predmetnej veci na mieste dňa 15.mája 2018 o 19 00 hod  . 

 

 

  

V Lesnom 14.05.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.28/05/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  14.05.2018 

 
k bodu : 6. Rozpočtové opatrenie č. 1 

 

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

 

schvaľuje   
 

 Rozpočtové opatrenie č.1  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

 

 

 

  

V Lesnom 14.05.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.28/06/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  14.05.2018 

 
k bodu : 7. Prinavrátenie lesov 

 

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

 

 nesuhlasí  

 
  s predloženým návrhom zmluvy o sprostredkovaní  . 

 

 

  

V Lesnom 14.05.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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