
Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-1- 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 17/2016  

konaného dňa 16.12.2016 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan  

Krajňák Ján 

 

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. Voľba kontrolóra obce Lesné  

4. Správa audítora za rok 2015 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4 

6. Žiadosť p. Tačár 

7. Rozpočet 2017 

8. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 2016-2023 

9. Žiadosť f. Zamio s.r.o. 

10. Silvester 2016 

11. Rôzne  

12. 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:  
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Ing.arch Martin Hakoš, Ľuboš Rybnický - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Michal Tušim, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 28.10.2016.  

Uznesenia 16/2016 boli splnené.  

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

V úvode starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanov obce, že bolo 

vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Lesné. 

Výberové konanie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Do 

stanoveného  termínu podal prihlášku jeden uchádzač o miesto hlavného kontrolóra 

obce a to: p. Emília  Frenová. 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

spôsobe voľby hlavného kontrolóra obce. 

Poslanci rozhodli o spôsobe voľby hlavného kontrolóra hlasovaním a to: 

- za verejné hlasovanie bolo :  

za:              5  poslanci 

proti:          0  poslanci 

zdržalo sa: 0 poslancov 

- za tajné hlasovanie bolo: 

za:              0 poslancov 

proti:          0 poslanci 

zdržalo sa: 0 poslancov 

Predseda bol jednomyseľne zvolený Ing.arch Martin Hakoš, ktorý otvoril              

zapečatenú a neporušenú obálku, kde bolo konštatované, že uchádzač predložil 

požadované doklady.  

 

Vo verejnej voľbe p.Emília Frenová získala  5  platných hlasov. 

Nadpolovičnou väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva bola za hlavného 

kontrolóra obce zvolená Emília Frenová. 

Výberová komisia odporúča OZ schváliť Emíliu Frenovú za kontrolórku obce. 

 

OZ schvaľuje na základe odporúčania výberovej komisie p. Emíliu Frenovú za 

hlavného kontrolóra obce. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 4: 

Starosta obce oboznámil poslancov s listom určeným pre OZ o vykonanom audite 

a overení účtovnej závierky  za rok 2015 na OcÚ.  

 

OZ vzalo na vedomie správu audítora za rok 2015. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce ohľadom rozpočtového opatrenia č.4. 

Toto opatrenie sa týka úpravy medzi položkami, navýšenie je na strane príjmov 

a výdavkov vo výške 62 993,-€, prevažne z dôvodu dotácie z Environfondu na sanáciu 

miest s nezákonne umiestneným odpadom. 

 

OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.4 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce informoval o žiadosti Ing. S. Tačára o zníženie, resp. dočasné zrušenie 

nájomného z dôvodu potrebných finančných vstupov v krátkej dobe, pre udržateľnosť 

pohostinských služieb na štandardnej úrovni. Poslanci diskutovali o tejto téme 

a dohodli sa na odpustení nájomného na dobu 3 mesiacov. 

 

OZ schválilo odpustenie nájmu 12/2016-02/2017. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7: 

Starosta obce odovzdal slovo kontrolórke obce ohľadom správy k rozpočtu na ďalšie 

obdobie. Pani kontrolórka predložila svoje stanovisko a zároveň upozornila na nesúlad 

s VZN obce a to nedodržaný rozpočtový harmonogram. Poslanci sa v diskusii 

podrobnejšie dotazovali na jednotlivé položky v rozpočte. Poslanec Krajňák navrhol 

zvýšiť čiastku na OŠK Lesné z dôvodu zvýšenia členských poplatkov. Rozpočet na 

rok 2017 bol upravený a schválený OZ. 

 

OZ schválilo rozpočet na rok 2017. 

OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2018-2019. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 8: 

Starosta obce na úvod predstavil materiál – PHSR obce, oboznámil poslancov s jeho 

obsahom. V diskusii vystúpil poslanec Ing.arch Martin Hakoš, ktorý oboznámil o 

svojej práci v tomto programe. Poslanec Tušim navrhol presunúť tento bod na budúcu 

schôdzu OZ. Starosta odovzdal slovo Mgr. J.Frenovi, ktorý sa prihlásil do diskusie. 

Mal množstvo pripomienok k materiálu, k vypracovaniu a nedostatkom, ako občan 

navrhol prepracovať dokument, taktiež prizvať spracovateľa k prerokúvaniu PHSR.  

 

OZ schválilo presunutie bodu programu č.8 na budúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

OZ odporúča starostovi osloviť spracovateľa PHSR prepracovať dokument v zmysle 

platnej metodiky pre spracovanie PHSR v rátane príloh. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 9: 

Starosta obce informoval o žiadosti firmy Zamio s.r.o. doručenej na obec ohľadom 

zmenu nájomcu v nájomnej zmluve medzi Obcou a Ovocinárskym majetkom so 

zachovaním rovnakých ustanovení zmluvy. Starosta otvoril diskusiu, v ktorej sa 

vyjadril poslanec Tušim o ukončení najskôr zmluvy s Ovocinárskym majetkom 

a potom nech požiada firma Zamio o novú zmluvu. Poslanci súhlasili, s takýmto 

postupom a následne zamietli žiadosť o zmenu nájomcu. 

 

OZ zamieta žiadosť firmy Zamio s.r.o.   

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 10: 

V bode Silvester vyzval starosta poslancov k diskusii. Poslanec Rybnický navrhol 

pripraviť občerstvenie ako po minulé roky za OcÚ. Ostatní poslanci súhlasili 

s prípravou čaju, vína a ovocného punču a zároveň si rozdelili povinnosti. 

 

K bodu č. 11: 

V bode rôzne starosta obce informoval o ústnej dohode, ktorej predmetom bolo 

doplatenie finančných prostriedkov pre vlastníkov parciel pod budovou MŠ, ktorí tieto 

odpredali v roku 2012. Rozdiel je 2,34 €/m2, čo pri výmere 1305,99 m2 činí 3056,-€ 

spolu pre všetkých vlastníkov.  

OZ schválilo doplatenie za vykúpené parcely pôvodných vlastníkov pozemkov pod 

MŠ pre E. Kontra-Pálovú,  D. Čverčkovú a A. Figľovú vo výške 3056,-€. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 16.12.2016 

Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.17/01/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 16.12.2016 

 
k bodu :   2 Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné   

 

berie na vedomie  

 
informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ . Uznesenia boli splnené .  

 

 

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.17/02/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  16.12.2016 

 
k bodu : 3. Voľba kontrolóra obce Lesné  

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné    

 

         schvaľuje 

 
na základe odporúčania výberovej komisie Emíliu Frenovú za hlavnú kontrolórku obce Lesné 

.  

 
 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.17/03/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu č.4  : Správa audítora za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné   

 

berie na vedomie 

 
správu audítora za rok 2015 . 

 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.17/04/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu  5 : Rozpočtové opatrenie č.4 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné   

 

berie na vedomie 

 
rozpočtové opatrenie č.4 .  

 

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.17/05/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu  11 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné    

 

schvaľuje 

 
doplatok za vykúpené parcely v areáli MŠ v celkovej  

sume 3056,- € .  

 

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.17/06/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu č.6  : Žiadosť Ing. Tačár 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné   

 

schvaľuje 

 
odpustenie nájmu na obdobie december 2016 –   február 2017 , to jest 3 mesiace. 

 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.17/07/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu  7 : Rozpočet 2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné   

 

schvaľuje 

 
rozpočet obce na rok 2017 . 

 

berie na vedomie  
 

výhľadový rozpočet na roky 2018,2019.  

 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

Uznesenie č.17/08/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu č.8  : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 2016-2023 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné  

 

schvaľuje presun bodu na budúcu schôdzu  

 

a odporúča 

 
   starostovi obce osloviť spracovateľa PHSR na prepracovanie dokumentu v zmysle platnej 

metodiky pre spracovanie PHSR vrátane príloh 

 

a prizvať spracovateľa PHSR k prerokovaniu PHSR na zasadnutí OZ.  

 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.17/09/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 16.12.2016 

 
k bodu  9 : Žiadosť f. Zamio s.r.o. 

 

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

 

zamieta žiadosť. 

 
firmy ZAMIO s.r.o. 

  

 

 

  

V Lesnom 16.12.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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