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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 18/2016  

konaného dňa 23.02.2017 

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. Žiadosť p. Kunč 

4. List p. Tkáč 

5. Rekonštrukcia exteriéru Obecného úradu 

6. Právne poradenstvo pre obec 

7. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a  oboznámil ich s programom OZ. Pán 

starosta navrhol na podnet p. kontrolórky E.Frenovej doplnenie do programu bod č.7 - 

plán kontroly na r.2017. Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  

Ing.arch Martin Hakoš, Milan Bereš - OZ  jednomyseľne schvaľuje 
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Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Michal Tušim, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 16.12.2016. Bod PHSR 

2016-2023 bol presunutý na ďalšie OZ, spracovateľ bol oslovený v tejto veci a zaujal 

svoje stanovisko doručené emailom, ale pre zaneprázdnenosť sa zúčastní až v marci 

tohto roku. Poslanci sa vyjadrili k tejto téme, konkrétne p. Krajňák a p. Hakoš zhodli 

sa na tom, že na posúdenie formálnej stránky - nie sme odborníci v tomto odbore, my 

sa vieme vyjadriť iba k prioritám a financiám. Starosta doplnil svoj názor, že tento 

dokument sa vytvára pre žiadosti k čerpaniu nenávratných finančných príspevkov 

z iných zdrojov pre obec. K diskusii sa prihlásil p. Frena, ktorý okomentoval odpovede 

spracovateľa na jeho pripomienky, viď. príloha k OZ. Taktiež sa vyjadril nesúhlasne 

k zmluve so spracovateľom.  

 

Uznesenia 17/2016 až na bod 08/2016 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 o žiadosti p. Petra Kunča 

ohľadom prečistenia jarku popri OcÚ, z dôvodu prístupu na svoj pozemok. V diskusii 

sa vyjadrili o doposiaľ spracovanom projekte na vyčistenie celej priekopy, s ktorým 

sa obec už uchádza o dotáciu z environmentálneho fondu, no zatiaľ nie je známy 

výsledok tejto výzvy. V prípade neúspešnosti projektu sa to bude riešiť inými 

prostriedkami. 

 

OZ odporučilo starostovi odpovedať na žiadosť p. Kunča o riešení tohto problému.   

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce oboznámil poslancov s ďalším listom od p. B.Tkáča určeným pre 

starostu, kontrolóra a poslancov OZ. List je žiadosťou v zmysle z.č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a v zákone stanovených lehotách bolo aj 

odpovedané. Poslanci  v diskusii nemali záujem opakovane sa vyjadrovať k tým istým 

veciam a odporučili zabezpečiť právne služby pre obec. 

 

OZ vzalo na vedomie informáciu starostu k predmetnej žiadosti. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval OZ ohľadom rekonštrukcie exteriéru obecného úradu. 

V rozpočte je plánovaná a schválená položka na rekonštrukciu z vlastných zdrojov, ale 

nakoľko vyšla výzva na dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budov 

z Environfondu, bolo by dobré zapojiť sa do tejto výzvy a ušetriť vlastné finančné 

prostriedky. Poslanci navrhli zahrnúť do projektov aj výmenu strechy, alebo aspoň 

pripraviť projekt, taktiež nové chodníky okolo budovy OcÚ. Poslanci súhlasili, aby sa 

obec uchádzala o nenávratný finančný príspevok z EF na zateplenie, prípadne 

rekonštrukciu OcÚ. 

 

OZ súhlasí s uchádzaním o NFP z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu OcÚ. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce informoval o nutnosti právneho poradenstva pre obec, uzatvorenia 

zmluvy, čo činí paušálnu čiastku 50,-€/mesiac, čo sa týka právnych vecí. Poslanci 

odporučili začať konanie vo veci právnych služieb a v zmysle zásad hospodárenia 

uzatvoriť zmluvu.  

 

OZ odporučilo konať vo veci právnych služieb pre obec v zmysle platných právnych 

noriem. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7: 

V doplnenom bode pani kontrolórka informovala o pláne  kontroly na prvý polrok 

2017. Poslanci nemali žiadne námietky, ani pripomienky k doplneniu tohto plánu. 

 

OZ vzalo na vedomie plán kontrol na prvý polrok 2017.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 8: 

V bode rôzne sa prihlásil pán Krajňák, ktorý informoval o vyúčtovaní dotácie OŠK 

Lesné za rok 2016, o podrobných výdavkoch za minulé obdobie.  

Pán Tušim sa prihlásil do diskusie ohľadom knihy o obci, zaujímal sa v akom stave je 

príprava. Starosta reagoval k tejto téme, s tým, že bude v kontakte s p. Mgr.J.Frenom, 

ktorý ešte stále pripravuje určité veci. 

Poslanec Krajňák načrtol tému „Kromka n.o.“, ohľadom denného stacionára. Starosta 

informoval poslancov o  ďalšom postupe v tejto veci pod záštitou právnika. 
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 23.02.2017 

Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.18/01/2017 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 23.02.2017 

 
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 

 

uznesenie 17/08/2016  trvá  .  

 

 

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.18/02/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  23.02.2017 

 
k bodu : 3. Žiadosť p. Kunč  

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

 

 

odporúča  

 
starostovi obce informovať dotknutého o riešení problému  . 

  

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.18/03/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 23.02.2017 

 
k bodu č.4  : List p. Tkáč 

 

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

 

berie na vedomie  

 
informáciu starostu obce o postupe v predmetnej veci v zmysle platnej legislatívy. 

 

  

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.18/04/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 23.02.2017 

 
k bodu  5 : Rekonštrukcia exteriéru Obecného úradu 

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

 

súhlasí  

 
s uchádzaním sa o NFP z Enviromentálneho fondu za účelom  Rekonštrukcie exteriéru 

Obecného úradu.  

v zmysle platnej legislatívy. 

  

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesne.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 

 

 

Uznesenie č.18/05/2017 
Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 23.02.2017 

 
k bodu  6 : Právne poradenstvo pre obec 

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

 

odporúča  

 
starostovi obce začať konanie vo veci Právne poradenstvo pre obec v zmysle platných 

právnych noriem . 

 

  

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.18/06/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 23.02.2017 

 
k bodu  7 : Plán kontrol na 1. polrok 2017 

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

 

berie na vedomie  

 
plán kontrol Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 

 

  

V Lesnom 23.02.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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