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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 12/2016  

konaného dňa 29.04.2016 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Krajňák Ján 

Rybnický Ľuboš 

Tušim Michal 

Bereš Milan 

 

    

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. Dodatok k VZN č. 6/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí 

/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej 

jedálni v Lesnom 

4. Určenie výšky fin. prostriedkov pre záujmové vzdelávanie detí 

5. Rozpočtové opatrenie č.1(voľby do NRSR) 

6. Brigáda pri KD 

7. List p. Tkáč 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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

Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 
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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: 

Ľuboš Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 26.02.2015. Uznesenie 

č. 11/06/2016 – úloha trvá, ostatné Uznesenia 11/2016 boli splnené.  

 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce informoval o návrhu Dodatoku k VZN č. 6/2011 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v Lesnom so sumy 5.-€ na 7.-€.  

 

OZ schválilo dodatok k VZN č. 6/2011.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval ohľadom príspevku na záujmové vzdelávanie detí, aktivity 

ohľadom voľného času detí našej obce, ktoré navštevujú centrá voľného času v 

Michalovciach. Doposiaľ sme prispievali sumou  55,20 €/žiaka/rok. Poslanci OZ 

schválili výšku finančného príspevku na 62.- € v súlade s VZN Mesta Michalovce a v 

záujme rodičov detí, aby nemuseli uhrádzať rozdiel. 

 

OZ schválili výšku finančných prostriedkov v sume 62.- €/rok/žiaka. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce ohľadom oboznámenia poslancov 

o rozpočtovom opatrení č.1. Toto opatrenie sa týka rozpočtových úprav v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu - volieb do NR SR konaných dňa 5.3.2016 v sume 954,-€. 

 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 6: 

Starosta informoval o pripravovanej brigáde pri KD – je potrebné osadiť lavičky pred 

kultúrny dom, kde sa zatiaľ urobila výsadba zelene. Poslanci sa v diskusii dohodli na 

sobotu 30.4.2016 o 14.00 hod. 

 

K bodu č. 7: 

Starosta informoval o doručenom liste na OcÚ od občana B. Tkáča ako žiadosť 

o sprístupnenie informácií. Na tento list bolo odoslané rozhodnutie o nesprístupnení 

informácií. Na žiadosť občana k tomuto listu sa písomne vyjadrila aj kontrolórka obce 

p. E. Frenová o čom oboznámila poslancov OZ. Poslanci sa vyjadrili k bodom č. 4,5,6 

predmetnej žiadosti nasledovne:  

K bodu č.4 V zmysle Z.č. 369/1990 Z.z. § 11b zákon umožňuje zvolať verejné 

zhromaždenie občanov, nie ukladá povinnosť. 

K bodu č.5 po oboznámení sa s predmetnými informácií OZ konštatuje, že  stanoviská 

dotknutých orgánov berie na vedomie. 

K bodu č.6 po preštudovaní dostupných dokumentácie finančné prostriedky boli 

použité  na Sanáciu miest s nezákonným umiestneným odpadom na p.č. 256/2. 

 

OZ spísalo predmetné stanovisko, ktoré bude zaslané najbližší pracovný deň 

slovenskou poštou. Toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 8: 

V bode rôzne starosta obce informoval o doručenom liste zo strany JUDr. Šikulovej 

a MUDr. Šalapu, ako vlastníci pozemkov pod budovou MŠ sú ochotní odpredať za 3.- 

€/m2. Poslanci po zvážení súhlasili s touto sumou. 

 

OZ súhlasilo s návrhom JUDr. Šikulovej  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

  

Starosta ďalej informoval o ďalšej výzve na odstránenie nelegálnych skládok a potrebu 

obce zapojiť sa. V diskusii sa poslanci vyjadrili súhlasne. 

 

OZ súhlasilo s projektom sanácia nelegálnych skládok. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

C&M – v diskusii sa poslanci vyjadrili ohľadom organizácie obecných slávnosti, napr. 

p. E. Frenová a Ing. arch M. Hakoš navrhli anketové lístky v znení „Čo by Ste zmenili 

na CyriloMetodskom dni 5.júla?“.   

 

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

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 
-4- 

 

V Lesnom, 29.04.2016 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.12/01/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

Konaného dňa 29.04.2016 

 
k bodu : 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 . 

Úloha z uznesena11/ 06/2016 trvá  . 

 

 

V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.12/02/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

Konaného  dňa  29.04.2016 

 
k bodu :Dodatok k VZN Č.6/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov 

detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej 

jedálni  v Lesnom 

 

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

 

schvaľuje   
Dodatok k VZN Č.6/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a 

dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni  v Lesnom 

 

 

  

V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.12/03/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

Konaného  dňa  29.04.2016 
 

k bodu : Určenie výšky fin. prostriedkov pre záujmové vzdelávanie detí 

 

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

 

 

schvaľuje 

výšku finančných prostriedkov pre záujmové vzdelávanie detí vo výške 62,-€ 

 

 

 

V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.12/04/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

Konaného  dňa  29.04.2016 

 
k bodu : Rozpočtové opatrenie č.1 

 

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

 

berie na vedomie   
rozpočtové opatrenie č.1 

 

   

 

 
V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.12/05/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

Konaného dňa 29.04.2016 

 
k bodu : rôzne 

 

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

 

súhlasí  

 
s návrhom ceny JUDr. Šikulovej 3,-€ /m2 

 

odporúča 
starostovi obce zahájiť kroky k odkúpeniu pozemku pod budovou MŠ 

 

V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.12/06/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

Konaného dňa 29.04.2016 

 
k bodu : rôzne 

 

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

 

súhlasí  
s projektom sanácia nelegálnych skládok 

 

 

 

V Lesnom 29.04.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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