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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 29/2018  

konaného dňa 29.06.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Tušim Michal 

Bereš Milan  

Rybnický Ľuboš 

Krajňák Ján  

 

Hakoš Martin, Ing. arch 

 (ospravedlnený – 

prac.povinnosti)  

  

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. Záverečný účet obce za rok 2017 

4. Žiadosť Lucia Maskaľová 

5. Žiadosť Michal Berilla 

6. Žiadosť o pridelenie pracovnej sily 

7. Rôzne 

8. 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:  

Ján Krajňák, Michal Tušim - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Milan Bereš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 28/2018 zo dňa 14.5.2018   

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli 

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá informovala o 

vypracovanom Záverečnom účte obce za rok 2017. 

O slovo bola požiadaná kontrolórka obce p. Frenová, ktorá zhodnotila  Záverečný účet 

obce za rok 2017 a odporúčala ho schváliť bez výhrad 

 

OZ vzalo na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2017 

OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. 

OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 11 466,- EUR . 

Uznesenia boli schválené jednomyseľne. 

 

 

K bodu č. 4: 

Starosta informoval o podanej žiadosti p. Lucie Maskaľovej, ktorá ukončuje nájom 

obecného bytu v MŠ k 30.6.2018. V tejto žiadosti p. Maskaľová žiada kompenzáciu za 

plávajúcu podlahu, ktorú zanecháva v predmetnom byte, pričom sa jedná o 31m2. 

V žiadosti žiada celkovú sumu 300,-€. Po diskusii, v ktorej poslanci sa vyjadrili, že ide 

už o používanú podlahu a žiadateľka žiada cenu ako za novú je potrebné znížiť túto 

sumu. Starosta obce navrhol, aby žiadateľke bol odpustený nájom, ktorý ešte nemá 

uhradený tj. za mesiac 5/2018 a 6/2018 čo činí okolo 150,- €. Suma sa nedá presne 

určiť nakoľko obec ešte nedisponuje faktúrou za vodu 06/2018. Poslanci súhlasili 

s takouto kompenzáciou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo kompenzáciu nákladov za plávajúcu podlahu vo 

forme odpustenia dvoch nájmov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Obci boli doručené žiadosti p. Michala Berillu a Mgr. Bohuslavy Popikovej, ohľadom 

kúpy obecného pozemku priľahlého za ich rodinnými domami. Starosta obce sa 

vyjadril, že v prípade odpredaja je potrebné postupovať v zmysle Zákona 138/1991 o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. Keďže zo žiadosti nie presne zrejme o akú 

výmeru sa jedná, je potrebné sa stretnúť zo žiadateľmi a tak isto s právnym zástupcom 

obce ohľadom postupu v zmysle Zákona 138/1991 o majetku obcí. 
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OZ odporúča starostovi obce zvolať stretnutie s vlastníkmi priľahlých pozemkov 

ohľadom možnosti odpredaja predmetných nehnuteľnosti, v zmysle Zákona 138/1991 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta informoval o žiadosti p. riaditeľky škôlky o vytvorenie nového pracovného 

miesta (upratovačky) v MŠ. Starosta obce informoval o možnosti účasti na projekte 

UPSVaR, kde je možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaného občana na obdobie 9. 

mesiacov, pričom UPSVaR prepláca 80% z celkovej ceny práce. Poslanci sa vyjadrili, 

že ak je potrebná pracovná sila do MŠ je potrebné využiť možnosť zamestnať 

dlhodobo nezamestnaného s tým, že nový pracovník bude upratovať nie len priestory 

MŠ ale aj ďalšie obecné budovy.    

OZ odporúča starostovi obce konať vo veci vytvorenia nového pracovného miesta s 

prihliadnutím na nezamestnaných občanov obce  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

K bodu č. 7: 

Rôzne: 

V tomto bode diskutovali o priekopách a ceste smerom na Nižný Hrušov, kde steká 

a vymýva voda všetko smerom až do obce, je potrebné urobiť celkovú opravu cesty 

a odporučili starostovi obce osloviť predovšetkým našich ľudí z obce-podnikateľov, 

aby predložili cenové ponuky na opravu cesty. Poslanci sa ďalej zhodli na realizácii 

nových murovaných autobusových zastávok podľa projektu Ing. arch Martina Hakoša. 

OZ schvaľuje realizáciu výstavby nových autobusových zastávok v počte 3 ks a 

opravu cesty smer Nižný Hrušov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 09.08.2018 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš .............................................................        

Ľuboš Rybnický.............................................................. 

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č. 29/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 29.06.2018 

 
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 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 29/02/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  29.06.2018 

 
k bodu : 3. Záverečný účet obce za rok 2017 

 

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

 

             berie na vedomie 
 správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017 

 

schvaľuje  
Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

 

schvaľuje 
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 11 466 € 

  

V Lesnom 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 29/03/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  29.06.2018 

 
k bodu : 4. 4. Žiadosť Lucia Maskaľová 

 

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

 

schvaľuje    
 

kompenzáciu nákladov za plávajúcu podlahu vo forme odpustenia dvoch nájmov 

 

 

 

  

V Lesnom 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 29/04/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  29.06.2018 

 
k bodu : 5. Žiadosť p. Michal Berilla a Mgr. Bohuslava Popiková  

 

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

 

 odporúča 

 
starostovi obce zvolať stretnutie s vlastníkmi priľahlých pozemkov ohľadom možnosti 

odpredaja predmetných nehnuteľnosti, v zmysle Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

  

V Lesnom 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 29/05/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  29.06.2018 

 
k bodu : 6. Žiadosť o pridelenie pracovnej sily 

 

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

 

odporúča 

 
starostovi obce konať vo veci vytvorenia nového pracovného miesta s prihliadnutím na 

nezamestnaných občanov obce 

 

 

 

  

V Lesnom 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 29/06/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  29.06.2018 

 
k bodu : 7. Rôzne 

 

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

 

 schvaľuje   

 
realizáciu výstavby nových autobusových zastávok v počte 3 ks a opravu cesty smer Nižný 

Hrušov  

 

 

  

V Lesnom 29.06.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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