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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 31/2018  

konaného dňa 11.09.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Bereš Milan  

Rybnický Ľuboš 

 

Krajňák Ján  

(ospravedlnený pre PN) 

Kontrolórka obce:  

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Rozpočtové opatrenie č.2 

4. Realizácia výstavby autobusových zastávok 

5. Realizácia opravy cesty smer Nižný Hrušov 

6. Realizácia klimatizácie Rozlúčková sieň 

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:  

Ing.arch Martin Hakoš, 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 30/2018 zo dňa 09.08.2018.   

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 J. Bobíkovej ohľadom rozpočtového 

opatrenia č.2. Referentka informovala ohľadom zaradenia účtovných položiek dotácií 

a grantov poskytnutých obci, zmena je na príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 

26 861,25€. Poslanci nemali k tomuto opatreniu žiadne výhrady. Dotazoval sa iba p. 

Ján Frena, ktorý sa zúčastnil zastupiteľstva ohľadom bližšej informácie k projektu 

Informačno-navádzací systém v obci, kde mu bol priamo na zastupiteľstve zo strany 

starostu  uvedený projekt poskytnutý k nahliadnutiu. 

 

OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.2 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Vo veci realizácie autobusových zastávok prebehlo VO. Výhercom je firma Befor 

Michalovce a všetky 3 zastávky budú v celkovej sume 17998,68€.  Poslanci  nemali 

žiadne námietky voči realizácii, do diskusie sa prihlásil p. Ján Frena, ktorý informoval 

o vyskúšaní cez MAS Duša, keď bude mať schválené finančné prostriedky a tiež, že sú 

v našej výzve na zastávky malé zmeny oproti predchádzajúcej koncepcii, ktorá 

zahŕňala aj okolité obce. Vyjadril sa k tomuto poslanec Martin Hakoš, že mnohé obce 

už majú postavené vlastné zastávky, nedržia sa už spomínanej koncepcie a tento 

projekt čiastočne je v súlade s koncepciou. Poslanci odsúhlasili realizáciu už predtým 

dohodnutých autobusových zastávok.  

OZ schválilo realizáciu autobusových zastávok – 3 ks v celkovej sume 17998,68 € s 

DPH 

OZ poverilo starostu obce konať vo veci zmluvy a realizácie stavby. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Realizácia opravy cesty smer Nižný Hrušov: v tomto bode starosta informoval, že sa 

jedna o prečistenie cesty, priepusty pri Jánovi Krajňákovi, aj na druhej strane až po 

cestu smerom hore k N.Hrušovu, boli predložené cenové ponuky  firiem z našej obce 

MB-SERVIS v celkovej výške 8418,-€ a STAV-TRANS  vo výške 8368,-€, rozdiel je 

v ponukách medzi zhutnením. Poslanec Michal Tušim navrhol teraz vyčistiť jarky a  

ostatné urobiť až v jari, lebo voda všetko splaví. Poslanci teda na jeho odporúčanie 
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navrhli urobiť iba prechody a jarky, takže pripraviť nové ponuky iba s týmito 

úpravami.   

OZ poveruje starostu obce osloviť firmy na redukciu ponuky ohľadom vyčistenia 

priekop a realizácie priepustov na predmetnej ceste.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Realizácia klimatizácie v RS: starosta informoval o predbežnej ponuke montáže 

klimatizácie do rozlúčkovej siene, o ktorej sa bavili už na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách a pri príprave rozpočtu na tento rok. V diskusii sa poslanci súhlasne 

vyjadrili pre výkonnejšiu možnosť vo výške približne 3350,-€ 

OZ schválilo realizáciu klimatizácie do RS v sume do 3400,-€ s DPH a poveruje 

starostu obce začať konanie vo veci zmluvy a realizácie stavby. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7: 

Rôzne: 

Na základe rozhodnutí schválených na tomto zastupiteľstvom, upozornila referentka 

obce J.Bobíková o povinnosti zapracovať zmeny do rozpočtu obce.  

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3, ktoré zahŕňa úpravu položiek autobusových 

zastávok a klimatizácie. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

V tomto bode poslanci diskutovali o kultúrno-spoločenskom podujatí v obci „Úcta 

k starším“, ktoré by sa malo konať v mesiaci október. Poslanec Ján Krajňák 

telefonicky navrhol starostovi obce osloviť „Andera“, ten po oslovení manažéra zistil, 

že ponuka vystúpenia je pre našu obec dosť finančne náročná, starosta potom navrhol 

súbor z Jasenova. 

Na dátume sa dohodli predbežne na 20.11., alebo 27.11., občerstvenie pripraví fima 

Aztéka Strážske, pre tých imobilných by bolo dobré odniesť večeru priamo domov, 

aby neboli ukrátení, keďže sa nemôžu zúčastniť tejto akcie. 

 

Osvetlenie cintorína: starosta navrhol urobiť osvetlenie cintorína svojpomocne, 

pomocou brigády, poslanci ešte diskutovali o svetlách a mieste uloženia stĺpov. 

Dohodli sa, že je potrebné to uskutočniť do konca októbra.  
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V tomto bode vystúpil Pán Frena, ktorý požadoval vidieť oznámenie o projekte 

ohľadom informačného systému v obci, o ktorý sme žiadali dotácie, taktiež chce 

vedieť, čo je pripravené, aké projekty sú, vybrať aktivity z týchto projektov, ktoré 

neprešli a  v budúcnosti je možné ich realizovať. 

Ohľadom knihy už by mala byť pripravená štruktúra knihy... 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

 

V Lesnom, 11.09.2018 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš  

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.31/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 11.09.2018 

 
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 11.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.31/02/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  11.09.2018 

 
k bodu : 3.  Rozpočtové opatrenie č. 2  

 

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

 

berie na vedomie  

 
Rozpočtové opatrenie č.2  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

 

 

  

V Lesnom 11.09. 2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.31/03/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.09.2018 

 
k bodu : 4. Realizácia výstavby autobusových zastávok 

 

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

 

schvaľuje   
 realizáciu autobusových zastávok ( 3 ks) , podľa predloženej cenovej ponuky vo 

výške 17998,68 € s DPH  , 

 

poveruje   
 starostu obce začať konanie vo veci zmluvy a realizácie stavby.  

 

 

V Lesnom 11 .09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.31/04/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.09.2018 

 
k bodu : 5. Realizácia  opravy cesty smer Nižný Hrušov 

 

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

 

poveruje   

 
 starostu obce osloviť firmy ne redukciu cenovej ponuky iba na práce spojené s prečistením 

jarkov; a realizáciou priepustov na predmetnej ceste .  

 

 

  

V Lesnom 11.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.31/05/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.09.2018 

 
k bodu : 6. Realizácia klimatizácie Rozlúčková sieň 

 

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

 

schvaľuje   
 realizáciu predmetnej stavby  v sume do 3400 € s DPH  , 

 

poveruje   
 starostu obce začať konanie vo veci zmluvy a realizácie stavby.  

 

 

  

V Lesnom 11.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.31/06/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.09.2018 

 
k bodu : 7. Rôzne 

 

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

 

schvaľuje  

 
Rozpočtové opatrenie č.3  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

 

  

V Lesnom 11.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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