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 Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 13/2016  

konaného dňa 15.06.2016 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Krajňák Ján 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš 

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. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Lesné 

4. Záverečný účet za rok 2015 

5. Cyril a Metod 

6. Rôzne 

7. Záver 

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

Poslanci navrhli doplniť bod záverečný účet za rok 2016. Pani kontrolórka s tým 

súhlasila. 

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: 

Ľuboš Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 29.04.2016. Uznesenia 

12/2016 boli splnené.  

Ing.arch M.Hakoš informoval o príprave projektovej dokumentácie ŠJ a taktiež  

o príprave štúdie realizácie  kanalizácie v obci. 

 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce informoval o návrhu  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lesné. Z.č. 79/2015 – týka 

sa systému zberu a prepravy odpadov, spôsob a podmienky triedeného zberu 

a nakladanie s odpadmi. Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto VZN. 

 

OZ schválilo VZN č. 1/2016.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá poslancov 

oboznámila so záverečným účtom za rok 2015, o celoročnom hospodárení, príjmoch 

a výdavkoch za uplynulý rok. K záverečnému účtu sa vyjadrila aj kontrolórka obce 

p. E. Frenová a odporúčila ho schváliť bez výhrad. 

 

OZ schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2015. OZ vzalo na 

vedomie stanovisko kontrolórky obce. OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3368,96 €. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval o príprave Cyrilometodského dňa 5. júla, sú zabezpečení 

rezbári a košikári, skákací hrad, hudobná skupina z Nižného Hrušova, valalský futbal, 

športové súťaže. Guľáš sa bude variť svojpomocne. Poslanci navrhli osloviť deti 

z obce ohľadom spevu, tanca a hranie na hudobných nástrojoch.  

 

K bodu č. 6: 

V bode rôzne starosta obce odovzdal slovo poslancovi Jánovi Krajňákovi, ktorý vyzval 

ostatných poslancov k pomoci výstavby šatní, ktoré sú v podstate majetkom obce, je 

potrebné položiť dlažbu a ďalšie práce k dokončeniu do C&M. V diskusii sa poslanci 

dohodli na najbližšiu sobotu. 
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V tomto bode starosta obce informoval o ponuke doručenej obci ohľadom PHSR na 

ďalšie obdobia.  

 

Pani kontrolórka obce informovala o podozrivých nočných návštevách pri miestnom 

cintoríne, príde auto, ktoré sa zdrží chvíľu a zhasnú sa svetlá, niekto čosi hľadá 

s baterkou a potom odíde, opakuje sa to viackrát. Starosta o tomto podozrivom konaní 

informoval obvodné oddelenie Policajného zboru v Strážskom. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 15.06.2016 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.13/01/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 15.6.2016 

 
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 .  

 

 

 

V Lesnom 15.6.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.13/02/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  15.6.2016 

 
k bodu : VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Lesné 

 

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

a § 81 ods. 8 zákona č.. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 

schvaľuje   
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Lesné 

 

  

V Lesnom 15.6.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.13/03/2015 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

Konaného dňa 15.06.2016 

 
k bodu : Záverečný účet za rok 2015 . 

 

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

 

a)berie na vedomie 
 správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účet obce za rok 2015 . 

 

b)schvaľuje 
 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad . 

 

c)schvaľuje  
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

vo výške 3 368,96 EUR . 

 
V Lesnom 15.06.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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