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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 14/2016  

konaného dňa 26.08.2016 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan 

Krajňák Ján 

(ospravedlnený z prac.dôvodov) 

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. Vysporiadanie pozemkov pod budovou MŠ 

4. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ 

5. Rozpočtové opatrenie č.2 

6. Výročná správa za rok 2015 

7. Október mesiac úcty k starším 

8. Rôzne 

9. Záver 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a  oboznámil ich s programom OZ 

a zároveň na návrh kontrolórky obce navrhol doplniť body – plán kontrolnej činnosti 

na druhý polrok 2016 a správa z vykonanej kontroly na OcÚ. Poslanci súhlasili 

s doplnením týchto bodov. 

Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

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

Ing. arch Martin Hakoš, Michal Tušim - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ľuboš Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

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 
-2- 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 15.06.2016. Uznesenia 

13/2016 boli splnené.  

 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce informoval o postupe vysporiadania pozemkov pod budovou MŠ. V tejto 

veci sa postupuje, zmluvy sú pripravené k podpisu, darovanie pozemku od p. Berilu 

pre obec je cez kataster prejdené a môže sa postupovať v zámene pozemkov s p. 

Porvazníkom. Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu. 

 

OZ schválilo odkúpenie parcely E-KN 535/2 pod budovou MŠ v cene 3,- €/m2 

OZ schválilo zámenu podielu Ing. Dušana Porvazníka  v parcele E-KN 535/2 a časti 

parcely E-KN 534/4 podľa GP č.34835199-32/2016 za obecnú parcelu E-KN 533/4    

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval o možnosti prípravy projektu na zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ, načo vyšla výzva z Environmentálneho fondu, o ktorú sa 

budeme uchádzať. Energetická náročnosť bude A1, komplet výmena okien, kotla, 

rozvodov, podlahy atď. Poslanec Ing. arch. Hakoš navrhol nahliadnuť pred ukončením 

do projektu a odkonzultovať ho.  

 

OZ schválilo vyhotovenie projektu k zníženiu energetickej náročnosti budovy MŠ. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 5: 

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

informovala o pripravených zmenách v rozpočtovom opatrení č.2, ktoré sa týka úprav 

vo výške 750,- € na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Toto opatrenie sa týka 

prevažne už spomínaného projektu v bode č.4 na zhotovenie projektovej dokumentácie 

budovy MŠ. Poslanci nemali žiadne pripomienky k úprave. 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.2 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 6: 

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

oboznámila s výročnou správou za rok 2015, jej obsahom. Neboli žiadne námietky zo 

strany poslancov, ani kontrolórky obce. 

 

OZ vzalo na vedomie výročnú správu obce za rok 2015. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7: 

Pán starosta odovzdal slovo pani kontrolórke, ktorá informovala o uskutočnení kontrol 

na OcÚ a o odporúčaniach pre p. starostu konkrétne zapísané v zápise.  

OZ vzalo na vedomie správu kontrolórky obce za 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 8: 

Pani kontrolórka informovala o pripravenom  pláne na 2.polrok 2016, o ďalších 

bodoch doplnených do plánu na ďalšie obdobie. 

OZ vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti obce na 2.polrok 2016. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 9: 

Mesiac úcty k starším: starosta obce vyzval poslancov k diskusii v tomto bode. Navrhli 

ostať pri pôvodnom návrhu, ale vynechať prezenty a namiesto toho pridať financie na 

program pre dôchodcov. Občerstvenie sa pripraví svojpomocne. 

 

K bodu č. 10: 

V bode rôzne neboli znesené žiadne návrhy. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 26.08.2016 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.14/01/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 26.8.2016 

 
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 .  

 

 

 

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.14/02/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  26.8.2016 

 
k bodu : 3. Vysporiadanie pozemkov pod budovou MŠ 
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení  v z. n. p.  

 

schvaľuje   
1. Odkúpenie parcely E-KN 535/2 pod budovou MŠ v cene 3,- €/m2 

2. Zámenu podielu Ing. Dušana Porvazníka  v parcele E-KN 535/2 a časti parcely E-KN 

534/4 podľa GP č.34835199-32/2016 za obecnú parcelu E-KN 533/4    

 

 

 

 

  

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.14/03/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  26.8.2016 

 
k bodu :4. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ 
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení  v z. n. p.  

 

schvaľuje   
Vyhotovenie projektu k zníženiu energetickej náročnosti budovy MŠ 

 

 

 

 

  

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č.14/04/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  26.8.2016 

 

 
k bodu : Rozpočtové opatrenie č.2 

 

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

 

schvaľuje 
rozpočtové opatrenia č.2 

 

 

 

  

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.14/05/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  26.8.2016 

 
k bodu : Výročná správa obce za rok 2015 . 

 

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

 

berie na vedomie 

 
výročnú správu obce za rok 2015. 

 

 

 

  

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

Uznesenie č.14/06/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

Konaného  dňa  26.8.2016 

 
k bodu : Správa kontrolóra obce za 2.polrok roku 2015 a 1.polrok roku 2016 

 

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

 

berie na vedomie  
správu kontrolórky obce za 2.polrok roku 2015 a 1.polrok roku 2016. 

 

 

 

 

V Lesnom 26.8.2016 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.14/07/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

Konaného  dňa  26.8.2016 

 
k bodu : Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

 

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

 

berie na vedomie  
plán kontrolnej činnosti obce na 1.polrok 2016  . 

 

 

   

 

 
V Lesnom 26.8.2016 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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