
Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

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

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 19/2017  

konaného dňa 17.03.2017 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan  

Krajňák Ján 

Tušim Michal 

(ospravedlnený z prac.dôvodov) 

Kontrolórka obce:  

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“ 

a) schválenie výšky spolufinancovania 

b) PRO (PHSR) 

4. Právne poradenstvo pre obec 

5. Rôzne 

6. 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, Milan Bereš - OZ  jednomyseľne schvaľuje 
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Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ján Krajňák, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 23.02.2017.   

 

Uznesenia 18/2017 boli splnené. Uznesenie 17/08/2016 trvá. 

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 pripravovanom projekte 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“. O tomto projekte sa diskutovalo 

už na predchádzajúcich zasadnutiach, kde poslanci súhlasili so zapojením do tohto 

projektu. Nakoľko sa blíži uzávierka do podania žiadosti je potrebné schváliť sumu 

spolufinancovania, čo činí 13758,40 €. Výška neoprávnených výdavkov projektu v 

čiastke  3 325,07 € s DPH 

 

OZ schválilo :  

a) Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné. 

b) Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 275 168,07 € predstavuje čiastku 13 

758,40 €  

d) Výška neoprávnených výdavkov projektu v čiastke  3 325,07- € s DPH                      

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

V tomto istom bode poslanci prediskutovali nový PRO, prípadne predĺženie starého 

PHSR, čo je nutné doložiť k žiadosti danej výzvy. Poslanci J.Krajňák a M.Hakoš 

navrhovali predĺženie starého PHSR a poslanci Ľ.Rybnický a M.Bereš navrhli schváliť 

nový PRO a nepredlžovať to. V závere súhlasili na predĺžení platnosti starého PHSR. 

 

OZ schválilo predĺženie platnosti PHSR do schválenia nového  

Uznesenie bolo schválené 3 poslancami a to M.Hakošom, J.Krajňákom, M.Berešom,  

p. Ľ.Rybnický sa zdržal hlasovania 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce oboznámil poslancov s právnym poradenstvom pre obec, uskutočnil sa 

prieskum trhu, na OcÚ boli doručené tri ponuky na dané služby a to JUDr. Marián 

Menžej 100€/mes., JUDr. Ján Sopiak 80€/mes. a JUDr. Ing. Michal Plenta 50€/mes.  
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OZ schválilo zmluvu o poskytovaní právnych služieb pre obec s JUDr. Plentom 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

K bodu č. 5: 

V bode rôzne sa prihlásil pán Krajňák, ktorý hovoril o potrebe zabezpečiť cestu pri 

jeho dome proti podmáčaniu pri prívalových dažďoch a zároveň vyriešiť priekopu pri 

č.d. 1.    

V diskusii sa poslanci dohodli na obhliadke v teréne v sobotu 18.3.2017 o 10:00 so 

stretnutím na č.d. 44. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 17.03.2017 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Kajňák 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.19/01/2017 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 17.03.2017 

 
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 17.03.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

Uznesenie č.19/02/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  17.03.2017 

 
k bodu : 3. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“ 

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

 

schvaľuje  

 
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO Materská škola 

 

a) názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné. 

b) kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 275 168,07 € predstavuje čiastku 

13 758,40 €  

d) Výška neoprávnených výdavkov projektu v čiastke  3 325,07- € s DPH 

 

 

  

V Lesnom 17.03.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.19/03/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 17.03.2017 

 
k bodu : 3. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“ 

 

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

 

schvaľuje  

 
Predlženie platnosti PHSR obce Lesné na roky 2007-2013 do schválenia nového PHSR 

 

 

  

V Lesnom 17.03.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.19/04/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 17.03.2017 

 
k bodu  4 : Právne poradenstvo pre obec 

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

 

schvaľuje   

 
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Ing. Plenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Lesnom 17.03.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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