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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 23/2017  

konaného dňa 11.08.2017 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Bereš Milan  

 

Krajňák Ján  

(ospravedlnený – PN)  

Rybnický Ľuboš 

(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. Žiadosť Zamio s.r.o 

4. Spevnené plochy pred KD 

5. Oprava strechy KD 

6. Informácia o podaných projektoch 

7. Sťažnosť Sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej 

8. Rôzne 

9. Záver  

 

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

návrh starostu obce sa presunul bod č. 7 na bod č. 4 a ostatné prečíslovať. 

Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

 

Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  
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Ing.arch Martin Hakoš, Milan Bereš - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Michal Tušim, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 22/2017 zo dňa 29.06.2017.   

 

Uznesenia 22/2017 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 informoval o podanej žiadosti na obecný úrad  firmy Zamio 

ohľadom zmeny nájomcu v nájomnej zmluve medzi Obcou a  Ovocinárskym 

majetkom a súčasne privítal zástupcov firmy, ktorí sa osobne zúčastnili na zasadnutí 

OZ a požiadali o slovo. Ing.Lucia Harmóciová, konateľka firmy oboznámila 

prítomných o tejto zmene a celkovej činnosti podnikania v našej obci, taktiež 

informovala o záväzkoch jednej organizácie, ktoré prešli pod novú firmu. O slovo sa 

prihlásil aj p. Imrich Hrubý, ktorý pripomenul, že majú vysporiadané všetky finančné 

záležitosti, prispievali sponzorsky pre obec a zároveň majú plány do budúcna, kde 

chcú zveľadiť budovy a pod.. Zároveň pripomenuli, že s ostatnými fyzickými osobami 

majú už vysporiadané všetky nájomné zmluvy. 

V diskusii vystúpil poslanec Michal Tušim, ktorý opakovane zdôrazňoval, že najprv je 

potrebné ukončiť starú zmluvu a až tak vyhlásiť verejnú súťaž ohľadom nájmu. 

Ďalej vystúpil poslanec Ing.ach Martin Hakoš a informoval o právnom stave, nikto 

nemá záujem o ukončení, ale aby sa to všetko  vysporiadalo podľa zákona. Na to 

vystúpil pán starosta, ktorý informoval  o  konzultácii daného problému s právnikom, 

ktorý sa zatiaľ len ústne vyjadril, že pokiaľ f. Zamio s.r.o. neprevzala 

poľnohospodársku činnosť po Ovocinárskom majetku s.r.o. nie je možné kladne 

vyriešiť podanú žiadosť. 

Poslanci navrhli preveriť u nášho právnika právnu cestu v tejto veci. 

OZ poverilo starostu obce konať vo veci právnej analýzy možnosti riešenia žiadosti 

firmy Zamio s.r.o.. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Združenie  Sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej, podalo sťažnosť na 

susedu p. Jolanu Sabadošovú ohľadom vyvýšenia terénu pri nehnuteľnosti združenia. 

OZ urobilo miestne šetrenie za prítomnosti dotknutých strán, kde po búrlivej diskusii 

došlo ku kompromisu medzi spornými stranami. 
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K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval o potrebe realizácie úpravy spevnených plôch pred KD.  Ing. 

Arch. Martin Hakoš pripravil nákres a vyčíslil materiál na túto stavbu. 

OZ schválilo realizáciu plochy pred KD na základe štúdie spracovanej Ing. Arch. M. 

Hakošom  

OZ poveruje starostu obce konať ohľadom VO 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce oboznámil poslancov o dotácii poskytnutej obci na rekonštrukciu strechy 

KD, je potrebné použiť aj vlastné prostriedky, aby sa predišlo ďalšiemu zatekaniu 

strechy. 

OZ schválilo realizáciu strechy KD  

OZ poveruje starostu obce začať konať vo veci VO 

 

K bodu č. 7: 

Starosta obce informoval OZ o projektoch, ktoré sú v posudzovaní a to „Cesta k farme 

pod Hôrkou a autobusové zastávky“, „Informačno-navádzací systém v obci Lesné“, 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“, „Kompostéry pre domácnosti na 

likvidáciu BRO“. 

OZ vzalo na vedomie informáciu o podaných projektoch 

 

K bodu č. 8: 

V bode rôzne pani kontrolórka obce predstavila plán kontrolnej činnosti na II.polrok 

2017. Poslanci nemali námietky voči tomuto plánu. 

OZ vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 11.08.2017 

Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.23/01/2017 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 11.08.2017 

 
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 11.08.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.23/02/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  11.08.2017 

 
k bodu : 3. Zamio s. r. o. 

 

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

 

poveruje starostu obce 

 
konať vo veci právnej analýzy možnosti riešenia žiadosti f. ZAMIO 

 
.  

 

 

 

 

  

V Lesnom 11.08. 2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.23/03/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.08.2017 

 
k bodu : 5. Spevnene plochy pred KD 

 

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

 

 schvaľuje  
realizáciu spevnenej plochy pred KD na základe priloženého návrhu 

 

poveruje  
starostu obce začať konanie vo veci verejného obstarávania 

 

. 

  

V Lesnom 11.08.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.23/04/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.08.2017 

 
k bodu : 6. Oprava strechy KD 

 

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

 

   schvaľuje  
realizáciu opravy strechy KD 

 

poveruje  
starostu obce začať konanie vo veci verejného obstarávania 

 

. 

 

 

  

V Lesnom 11.08.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.23/05/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.08.2017 

 
k bodu : 7. Informácia o podaných projektoch 

 

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

 

   berie na vedomie  

 
informáciu starostu obce o podaných projektov . 

 

 

  

V Lesnom 11.08.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.23/06/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.08.2017 

 
k bodu : 8. Rôzne 

 

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

 

berie na vedomie  

 
plán činnosti kontrolóra obce na 2.polrok . 

 

 

  

V Lesnom 11.08.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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