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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 32/2018  

konaného dňa 28.09.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Bereš Milan  

Rybnický Ľuboš 

 

Krajňák Ján  

(ospravedlnený pre PN) 

 Tušim Michal 

(ospravedlnený pre 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. Realizácia opravy cesty smer Nižný Hrušov 

4. Financovanie projektu „Informačno-navádzací systém v obci Lesné“ 

5. Organizácia akcie „Október mesiac úcty k starším“ 

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, Ľuboš Rybnický - 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 31/2018 zo dňa 11.09.2018.   

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

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. Poslanci na predchádzajúcom OZ navrhli urobiť iba 

prechody a jarky, takže sa pripravili nové cenové ponuky iba s týmito úpravami.  

Firmy z našej obce doručili ponuky: MB-SERVIS v celkovej výške 7473,-€ a STAV-

TRANS  vo výške 6736,80€. Starosta informoval o probléme objednať  betónové rúry, 

čakacia doba je min. 3 mesiace. Poslanci v diskusii ešte odporučili starostovi osloviť 

viacero firiem aj v iných mestách. 

OZ schválilo realizáciu rozpočtovej stavby firmou STAV-TRANS v celkovej výške 

6736,80€. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Financovanie projektu „Informačno-navádzací systém v obci Lesné“: 

Starosta informoval o zmene financovania tohto projektu, nakoľko sú potrebné rôzne 

podklady k žiadosti o predbežnú platbu, je potrebná banková záruka a s tým spojené 

ďalšie tlačivá, čo povedie k časovému posunu. Najjednoduchšie je investovať 

z vlastných prostriedkov a potom žiadať o prefinancovanie z fondov po ukončení 

celého projektu. Poslanci nemali žiadne námietky. 

OZ schválilo prefinancovanie tohto projektu z rezervného fondu vo výške 100% 

nákladov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Organizácia akcie „Október mesiac úcty k starším“: 

Bol oslovený súbor z Jasenova, ktorý môže prísť iba 27.10.2018, čiže tento termín je 

pre nás záväzný, slávnostná večera bude tak ako minulý rok, akurát tí, ktorí sa nemôžu 

zúčastniť (imobilní) bude zakúpený balíček pri príležitosti Sv. Mikuláša. Ostatné 

náklady na občerstvenie sa zabezpečia tak ako po minulé roky. 

 

OZ schválilo organizáciu akcie na deň 27.10.2018 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 6: 

Rôzne: 

Na základe rozhodnutí schválených týmto zastupiteľstvom, upozornila referentka obce 

J.Bobíková o povinnosti zapracovať zmeny do rozpočtu obce a taktiež je nutné doplniť 

do rozpočtu mzdové položky ohľadom nového vytvoreného pracovného miesta – 

upratovačky, ktoré je 80% financované UPSVaR. 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.4, ktoré zahŕňa úpravu položiek realizácie cesty, 

informačno-navádzací systém a mzdové položky. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

V tomto bode poslanec M. Hakoš navrhol do prípravy ďalšieho rozpočtu zahrnúť: 

dokončiť cintorín, rozlúčkovú sieň, stok, ale tam sú minerálne pramene, preto je 

potrebné spolupracovať nejakým geológom.  

Ďalej starosta obce upozornil, že je potrebná brigáda v KD v miestnosti, ktorá sa 

pripravuje na poschodí a potrebuje sa tam urobiť poter. Preto je nutné vytrhať gumu, 

povynášať všetko von a pripraviť podlahu na betónovanie. 

Poslanci sa dohodli na stretnutí v KD na budúci týždeň v piatok večer. 

 

V tomto bode sa ďalej diskutovalo o odpredaji starých autobusových zastávok. 

Poslanci sa dohodli na odpredaji v cene 250,-€ za každú zastávku a plechová, ktorá je 

v hornej časti obce za 50,-€.  

OZ schválilo odpredaj pôvodných autobusových zastávok.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 28.09.2018 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš  

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková       

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.32/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 28.09.2018 

 
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 28.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.32/02/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  28.09.2018 

 
k bodu : 3.  Realizácia opravy cesty smer Nižný Hrušov  

 

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

 

schvaľuje  

 
realizáciu predmetnej stavby . Rozpočtový náklad stavby  je 6736,80 €  s DPH . 

 

 

  

V Lesnom 28.09. 2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

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


Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-5- 

 

Uznesenie č.32/03/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  28.09.2018 

 
k bodu : 4. Financovanie projektu „ Informačno – navádzací systém obce Lesné “ 

 

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

 

schvaľuje   
 financovanie projektu „ Informačno-navádzací systém v obci Lesné .“  vo výške 100 

%  nákladu .  

 

 

 

V Lesnom 28.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.32/04/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  28.09.2018 

 
k bodu : 5. Organizácia akcie „ Október mesiac úcty k starším“ 

 

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

 

schvaľuje   

 
 organizáciu akcie na deň 27.10.2018.   

 

 

  

V Lesnom 28.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.32/05/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  28.09.2018 

 
k bodu : 6. Rôzne 

 

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

 

schvaľuje  

 
Rozpočtové opatrenie č.4  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

 

  

V Lesnom 28.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

Uznesenie č.32/06/2018 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  28.09.2018 

 
k bodu : 6. Rôzne 

 

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

 

schvaľuje  

 
Po dokončení realizácie nových autobusových zastávok, priamy predaj nepotrebného majetku 

obce – starých autobusových zastávok v min. hodnote 250 €/kus zastávky stred a „funduše“ 

a 50 €/kus vrchná zastávka   

 

  

V Lesnom 28.09.2018 

Peter Bobík 

starosta obce 
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