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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 15/2016  

konaného dňa 07.10.2016 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan  

Krajňák Ján 

 

 

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. Ukončenie prenájmu nebytových priestorov 

4. Október mesiac úcty k starším 

5. List p. B. Tkáč 

6. Rôzne 

7. 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, Ľuboš Rybnický - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Michal Tušim, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení zo dňa 26.08.2016. Zmluvy 

ohľadom pozemkov pod MŠ boli podpísané a podané na kataster. Uznesenia 14/2016 

boli splnené.  

 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce informoval o doručenej žiadosti Michala Petraniča na OcÚ o ukončení 

prenájmu nebytových priestorov – pohostinstvo v Lesnom ku dňu 1.10.2016, zároveň 

v dnešný deň prišla ďalšia žiadosť o ponechaní nábytku v priestoroch pohostinstva. 

Poslanci diskutovali o možnostiach ukončenia prenájmu a dohodli sa o predčasnom 

ukončení dňa 10.10.2016 za týchto podmienok: stavebné konštrukcie ostanú 

v súčasnom stave, predmetom dohody starého nájomcu s novým nájomcom budú 

murované kachle, barový pult, prístrešok, ak nedôjde k dohode musí dať všetko do 

pôvodného stavu vo vlastnej réžii. Poslanci OZ zároveň súhlasili s ponechaním 

hnuteľného majetku v priestoroch budovy OcÚ bez poplatku. Súčasne je nutné 

vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom týchto priestorov a dohodnúť 

podmienky nového nájmu. Starosta oboznámil o návrhu obchodnej súťaže,  poslanci sa 

v diskusii dohodli o jednotlivých podmienkach a to hlavne o výške a dĺžke nájmu. 

Výška nájmu je min. 76,-€ mesačne a dĺžka 4 roky.  

OZ schválilo predčasné ukončenie prenájmu nebytových priestorov ku dňu 10.10.2016 

za už spomínaných podmienok.  

OZ ukladá obecnému úradu zahájiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných 

nebytových priestorov do 16.10.2016. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval o príprave podujatia „Október - mesiac úcty k starším“, 

predbežne je dohodnutý súbor Čemerina z Pustého Čemerného, vystúpenia detí z obce, 

občerstvenie bude formou chlebíčkov, zákuskov a pod. Dátum podujatia sa uskutoční 

21.10.2016.  

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval o doručenom liste B. Tkáča, odpoveď bola doručená 

v termíne v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, voči 

tomuto listu sa odvolal, načo obec bude reagovať v zákone stanovenom termíne. 

Poslanci sa odmietli vyjadriť k predmetnému listu.  
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K bodu č. 6: 

V bode rôzne starosta odovzdal slovo referentke obce J. Bobíkovej, ktorá informovala 

poslancov OZ o nákladoch na účte 042 – obstaranie DHM, konkrétne štúdia 

odkanalizovania obce z roku 2007 ako neaktuálna projektová dokumentácia, ktorá je 

stále účtovne vedená v majetku obce vo výške 232,36 €. 

 

OZ schválilo odpis nákladov na účte 042 vo výške 232,36 €. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 07.10.2016 

Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.15/01/2016 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 7.10.2016 

 
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 7.10.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.15/02/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  7.10.2016 

 
k bodu : 3. Ukončenie prenájmu nebytových priestorov 
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení  v z. n. p.  

 

schvaľuje   
1. predčasné ukončenie nájmu predmetných priestorov ku dňu 10.10. 2016 za 

nasledovných podmienok : 

- stavebné konštrukcie zostanú v súčasnom stave 

- predmetom dohody starého nájomcu   s novým nájomcom  budú barový pult , 

murované kachle, prístrešok nad terasou. Ak nedôjde z dohode starý nájomca tieto 

odstráni vo vlastnej réžii a uvedie priestor do pôvodného stavu. 

  

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na prízemí 

v budove obecného úradu . Podmienky sú prílohou tohto uznesenia. 

 

ukladá 
 obecnému úradu zahájiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov 

do 16.10.2016. 

  

V Lesnom 7.10.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.15/03/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 7.10.2016 

 
k bodu č.5  : List p.B.Tkáča 

 

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

 

berie na vedomie 

 
informáciu starostu obce ohľadom predmetného listu . 

 

  

V Lesnom 7.10.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.15/04/2016 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa 7.10.2016 

 
k bodu  6 : Rôzne 

 

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

 

schvaľuje 
odpis nákladov na účte č. 042 vo výške 232,36 € . 

 

  

V Lesnom 7.10.2016 

Peter Bobík 

starosta obce 
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