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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 25/2017  

konaného dňa 13.10.2017 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Hakoš Martin, Ing. arch 

Tušim Michal 

Bereš Milan  

Rybnický Ľuboš 

Krajňák Ján  

(ospravedlnený – PN)  

  

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. Stav pripravovanej monografie obce 

4. Odpredaj časti pozemku p. Malvína Tomášová 

5. Vydláždenie chodníka na cintoríne 

6. Pripravované akcie – Úcta k starším, Mikuláš 

7. Príprava rozpočtu 

8. Rôzne 

9. Záver 

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

Starosta informoval o presune bodu č.3 na bod č.7, nakoľko pán Frena sa zúčastni 

v neskorších hodinách. 

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, Milan Bereš - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Michal Tušim, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 24/2017 zo dňa 19.09.2017.  

Z dôvodu práceneschopnosti právneho zástupcu obce sa bod ohľadom právnej analýzy 

presúva na ďalšie OZ. 

 

Uznesenia 24/2017 boli splnené. Uznesenie 17/08/2016  trvá a uznesenie 24/02/2017 

sa presúva na ďalšie OZ. 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.                                                                                                                                                                 

 

K bodu č. 3: 

 

Na minulom zasadnutí starosta informoval o žiadosti o odkúpenie časti pozemku  pani 

Malvíne Tomášovej. OZ schválilo zámer odpredať v zmysle osobitného zreteľa. 

Poslanci v diskusii nemali námietky a schválili odpredaj časti nehnuteľnosti za cenu 

0,33€/m2.  

  

OZ schválilo odpredaj časti pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 23m2 

na základe geometrického plánu za cenu 0,33/m2. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval o potrebe vydláždenia chodníka na cintoríne, uskutočnil sa 

prieskum trhu. Najnižšia ponuka bola od firmy Stavzel vo výške 2162,- € spolu práca 

aj materiál. Poslanec Hakoš navrhol ešte urobiť chodník k vstupu do DS zboku 

k chladničkám, taktiež dokončiť betónovanie na cintoríne a celý chodník až k druhej 

bráne. Zároveň navrhli potiahnuť chráničku na elektrinu kvôli budúcemu osvetleniu na 

cintoríne. 

OZ schvaľuje realizáciu predmetnej stavby s navýšením o plochu chodníka pri DS. 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

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 
-3- 

 

K bodu č. 5: 

V tomto bode starosta obce informoval  o akcii úcta k starším so začiatkom 16.00 hod. 

- Na akcii sa bude podávať kurací rezeň a zemiaky s zel. oblohou, koláče, víno, vodu, 

taktiež je zabezpečený súbor „Hatalovčan“. Pred akciou je potrebné sa stretnúť 

a prichystať miestnosť.  

Akcia v obci „Mikuláš“- sa bude konať tak ako každý rok. 

K bodu č. 6: 

Príprava rozpočtu: poslanci navrhli úplne dokončiť úpravy na cintoríne, chodníky, 

osvetlenie, klímu do DS, úprava vonkajšieho terénu, dokončiť stred obce druhú studňu 

a vyrovnať terén, úprava prameňov – spracovanie projektu, dokončenie šatní, ak 

neprejde projekt na aut. zastávky tak to môžeme riešiť zo svojich financií. Do 25.10. 

sa dohodli doplniť ešte požiadavky ak nejaké budú.  

 

K bodu č. 7: 

 

V bode rôzne starosta informoval o žiadosti Lesy servis ohľadom prenájmu poľn. 

pozemkov. Táto žiadosť sa nebude prejednávať do kedy sa neukončí už spomínaná  

zmluva s Ovocinárskym majetkom.  

 

K bodu č. 8: 

Starosta obce privítal p. Frenu, ktorému odovzdal slovo. Frena informoval o stave 

rozpracovania knihy, čiže o monografii obce, chce to kopec času hľadaním informácií 

a prameňov, na ktoré sa musíte odvolať, overiť to. Udal aj príklady, výpisy z lodných 

denníkov, kedy sa ľudia vysťahovali z obce a iné, obecné zastupiteľstva, volebné 

záznamy, všetko o mohylách atď., čo je veľmi prácne. Na základe informácií od obce 

N. Hrušov ohľadom grófky Lesznay.... Pán Frena opísal aj návštevy obyvateľov obce, 

ktorí si ešte čo to pamätajú aspoň z rozprávania. Opísal, že je potrebné odkomunikovať 

aj opis už doteraz pripravených údajov ku knihe od Dr. Molnára. Chcel by aby táto 

kniha bola podkladom pre ďalšie práce, aby bola spracovaná presne, podľa zdroja. 

Jediný problém je spracovanie  údajov základnej organizácie komunistickej strany 

v Lesnom, kde nechce byť osobný. Vidí možnosť vydať túto knihu, navrhol 

zabezpečiť cudzie zdroje a nefinancovať z vlastných peňazí. Uviedol, že  nemá záujem 

o predlžovaní, ale chce aby daná publikácia bola dobrým odrazovým mostíkom do 

budúcnosti. Starosta a poslanci navrhli už ukončiť hľadanie informácií, ktoré sú, 

nakoľko sú potrebné ďalšie úpravy, jazyková korektúra, grafika atď. , pre vydanie tejto 

publikácie. Pán Frena sa vyjadril, že termín do konca roka je možný a teda aj záväzný.  

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil OZ. 

V Lesnom, 13.10.2017 
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Overovatelia zápisnice: 

Michal Tušim 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 
                                                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č.25/01/2017 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 13.10.2017 

 
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  . Uznesenie 24/02/2017 sa presúva na budúce zasadnutie 

OZ. 

 

 

 

V Lesnom 13.10.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.25/02/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné 

konaného  dňa  13.10.2017 

 
k bodu : 3.  Odpredaj časti pozemku p. Malvína Tomášová 

 

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

 

schvaľuje   
 

predaj časti obecného pozemku odčleneného z  p.č. 870/1 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa s výmerou 23,00 m2 na základe geometrického plánu č  10718966-12/2017 . Cena za 

1m2  0,33 euro . 

 

 

 

 

 

  

V Lesnom 13.10. 2017 

Peter Bobík 
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starosta obce 

Uznesenie č. 25/03/2017 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.10.2017 

 
k bodu : 4. Vydláždenie chodníka na cintoríne 

 

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

 

schvaľuje  

 
realizáciu predmetnej stavby v zmysle víťaznej cenovej ponuky f. Stavzel s.r.o. S navýšením 

o plochu chodníka pri DS. 

 

schvaľuje  

 
rozpočtové opatrenie č. 03/2017 

 

  

V Lesnom 13.10.2017 

Peter Bobík 

starosta obce 
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