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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 20/2017  

konaného dňa 19.05.2017 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Rybnický Ľuboš 

Krajňák Ján  

Tušim Michal 

 

Bereš Milan  

 (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. Zmluva SHR Ing. Ivan Kačur 

4. Informácia o kontrolách na Obecnom úrade 

5. Informácia o podaných projektoch 

6. Nákup šmýkačiek a kamerového systému 

7. Cyrilo-metodský deň (nákup stanu-ov, program) 

8. Rôzne 

9. 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, Ján Krajňák - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 
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Michal Tušim, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 19/2017 zo dňa 17.03.2017.   

 

Uznesenia 19/2017 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 novej zmluve s Ing. I. 

Kačurom, SHR. Zmluva je tá istá, rozdiel je iba v nájme, ktorý je vyšší. Poslanci 

nemali žiadne námietky. 

 

OZ schválilo zmluvu s Ing. Kačurom SHR. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce oboznámil poslancov ohľadom kontrol na obecnom úrade. Kontrola zo 

sociálnej poisťovne, krízového riadenia a zo štátneho archívu. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta navrhol kúpiť šmýkačky na preliezky za OcÚ a zároveň tam zabezpečiť 

kamerový systém, aby sa zabezpečil poriadok a zabránilo sa poškodeniu obecného 

majetku. Poslanci diskutovali v tejto veci a navrhli ešte upraviť dané ihrisko a osadiť 

informačnú tabuľu.  

 

OZ schválilo nákup šmýkačiek a kamerového systému. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch. Projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy MŠ“ je podaný, po roku bola akceptovaná žiadosť 

o NFP pre projekty Turisticko-navigačný systém v obci Lesné“ a „Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie a autobusové zastávky“. Starosta obce informoval o možnosti 

zapojiť sa  o uchádzanie  NFP ohľadom rekonštrukcie strechy KD z Ministerstva 

financií.  

 

OZ súhlasí s uchádzaním o dotáciu z MF.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 7: 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom futbalových stanov. Bolo by potrebné 

zabezpečiť takéto stany pre obecné účely. V diskusii súhlasili s kúpou, 

zároveň uvažovali so zakúpením novej plachty k starým, ale tá sa nedá zohnať. 

Nakoniec sa rozhodli zakúpiť nové stany v počte 2 ks. Ďalej diskutovali o programe na 

C&M,  postupne sa rozdelia povinnosti. 

 

OZ schválilo nákup 2 stanov na kultúrne podujatie. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 8: 

V bode rôzne starosta informoval o možnosti zakúpenia ďalších pozemkov v MŠ. 

Poslanci navrhli osloviť všetkých vlastníkov v MŠ a odporučili starostovi konať v tejto 

veci. 

OZ odporúča vstúpiť do jednania kúpiť pozemky pod MŠ. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

Ďalej starosta informoval o ponuke nového denného stacionára v budove kultúrneho 

domu. V diskusii uvažovali o všetkých možnostiach, sú potrebné urobiť rôzne ďalšie 

zmeny v budove KD, navrhli prizvať daného záujemcu na osobné stretnutie najbližší 

možný termín.  

 

Ďalej diskutovali o úprave cesty smerom na N.Hrušov pri J.Krajňákovi. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 19.05.2017 

Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.20/01/2017 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 19.05.2017 

 
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 19.05.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.20/02/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  19.05.2017 

 
k bodu : 3. Zmluva SHR Ing. Ivan Kačur  

 

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

 

schvaľuje  

 
Zmluvu 491/ 2016 o nájme poľnohospodárskych pozemkov 

 

 

 

 

 

  

V Lesnom 19.05.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.20/03/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 19.05.2017 

 
k bodu : 6. Nákup šmýkačiek a kamerového systému 

 

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

 

schvaľuje  

 
Nákup 2 šmýkačiek na preliezky za budovu  Obecného úradu a kamerového systému 

umiestneného na budovou Obecného úradu. 

 

 

  

V Lesnom 19.05.2017 

 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.20/04/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 19.05.2017 

 
k bodu : 5. Informácia o podaných projektoch 

 

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

 

súhlasí  

 
S uchádzaním sa o dotáciu z MF SR 

 

 

  

V Lesnom 19.05.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.20/05/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 19.05.2017 

 
k bodu  7 : Cyrilo-metodský deň (nákup stanov , program )  

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

 

schvaľuje   
 

 nákup dvoch party stanov na kultúrne podujatia . 

 

 

 

 

  

V Lesnom 19.05.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.20/06/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 19.05.2017 

 
k bodu  8 : Rôzne  

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

 

odporúča 

 
       Starostovi obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov v areáli materskej škôlky.   

 
  

 

 

  

V Lesnom 19.05.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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