
Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 1/2022  

konaného dňa 28.11.2022 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing.arch. Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Milan Bereš  

 

Ján Krajňák  

(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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej 

volebnej komisie) 

a. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

b. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

c. vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Poverenie zástupcu starostu 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

7. Určenie platu starostu obce 

8. Diskusia 

9. Záver 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné Peter Bobík určil zapisovateľa: Jana Bobíková. 

Starosta obce Lesné Peter Bobík určil overovateľov zápisnice: Ľuboš Rybnický, Milan Bereš. 

 

     K bodu č. 3:   

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej 

volebnej komisie) 

a. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

b. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

c. vystúpenie novozvoleného starostu 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obcí p. Emília 

Frenová oboznámila prítomných o výsledkoch volieb konaných dňa 29.10.2022. Za starostu 

obce bol zvolený Peter Bobík, poslanci OZ boli zvolení v takomto poradí: Ing. arch. Martin 

Hakoš, Milan Bereš, Ján Krajňák, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický. 

Starosta obce Peter Bobík zložil sľub pred prítomnými občanmi.  

Zvolení prítomní poslanci Obecného Zastupiteľstva zložili sľub. 

Následne vystúpil starosta obce a prihovoril sa všetkým prítomným v takomto znení:                 

„Vážení páni poslanci, obyvatelia našej obce, milí hostia! 

Pred sviatkami sme sa zišli na ustanovujúcom zasadnutí obecného  zastupiteľstva v novom volebnom 

období. Pred chvíľou sme sa slávnostným sľubom zaviazali nasledujúce 4 roky pracovať pre našu 

obec. Mrzí ma, že tohto slávnostného zasadnutia sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov Ján 

Krajňák, ktorý predpísaný sľub zloží na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým poslancom, za spoluprácu v predchádzajúcich  4 rokoch, 

svojou činnosťou prispeli k rozvoju našej obce. Fakt, že v obecnom zastupiteľstve sa nezmenil žiaden 

poslanec a ja som obhájil  pozíciu starostu obce asi svedčí, že sme svoju prácu nevykonávali zle, avšak 

môže to byť aj nezáujem o veci  verejné zo strany občanov.  

Vážení prítomní, vstupoval som do volieb s predsavzatím pokračovať a dokončiť rozbehnuté veci. 

Všetky chyby a nedostatky beriem ako poučenie a som pripravený toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej 

práci. Tak ako boli plodné minulé volebné obdobia, v ktorých som vykonával funkciu starostu, keďže 

sa počas tejto doby podarilo získať pre obec na projektoch  NFP v sume cez 800 000 €, verím, že 

obdobne budú plodné aj ďalšie štyri roky mojej práce v tejto funkcii.     

Verím v dobrú spoluprácu s obecným zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k 

úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich občanov. Prajem, aby sme 

túto prácu vykonávali s láskou ku svojej dedine a s pocitom hrdosti a dôstojnosti. 

Stojíme na prahu VIANOC a NOVÉHO ROKU, preto mi dovoľte, aby som v závere svojho vystúpenia 

Vám  zaželal príjemné sviatky, pevné zdravie a ešte veľa síl pri napĺňaní  životných plánov a 

predsavzatí. Nech sú nasledujúce sviatky ako aj ďalšie roky Vášho života naplnené pocitom 

spokojnosti a šťastia.“ 

 

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

Uznesením č. 01/01/2022 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva prednesené predsedom 

miestnej volebnej komisie 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 
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B. konštatuje,  že 

1. novozvolený starosta obce Peter Bobík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Milan, Bereš, Ing. arch. Martin Hakoš, Eduard Ovšonka, 

Ľuboš Rybnický  

 

Za: Ing.arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

     K bodu č. 4:   

Poverenie zástupcu starostu: 

Starosta obce poveril za zástupcu starostu Ing. arch. Martina Hakoša. 

 

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

Uznesením č. 01/02/2022 

A. berie na vedomie, že 

poslanec Ing. arch. Martin Hakoš, je poverený zastupovaním starostu obce podľa § 13b  

ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Za: Ing.arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 5:   

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Starosta informoval o povinnosti poveriť poslanca, ktorý má právo zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ – navrhol poslanca Milana Bereša. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky 

zo strany ostatných poslancov. 

 

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

Uznesením č. 01/03/2022 

A. poveruje  

poslanca  Milana Bereša,  zvolávaním  a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

ako oprávneného poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Za: Ing.arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: 

V tomto bode starosta navrhol vytvoriť 2 komisie:  
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Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií – za predsedu určili Ľ. 

Rybnického. 

Komisiu pre dodržiavanie verejného poriadku – predseda E. Ovšonka. Ostatní poslanci budú 

členmi týchto komisií. 

 

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

Uznesením č. 01/04/2022 

A. zriaďuje 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii 

2.  Komisiu pre dodržiavanie verejného poriadku 

 

B. určuje 

1. Náplň práce Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii a to: 

• prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce a poslancov podľa ústavného 

zákona, vedie ich evidenciu; písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke 

označenej heslom „ Oznámenie podľa ústavného zákona - neotvárať“, 

• posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činností, 

• požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení 

od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie 

úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané 

vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné, 

 

2. Náplň práce Komisie pre dodržiavanie verejného poriadku a to: 

• predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, 

• spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu, 

• podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov, 

• podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných 

priestranstvách obce a verejne prístupných miestach 

 

C. určuje 

1. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii p. Ľuboš 

Rybnický  

2. predsedu Komisie pre dodržiavanie verejného poriadku p. Eduard Ovšonka 

3. členov hore uvedených komisii, ktorými budú všetci poslanci OZ 

 

Za: Ing. arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7:   

Určenie platu starostu obce: 

Starosta informoval o zákonom stanovenom základnom plate starostu, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa 

násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov. Pre našu obec je koeficient 1,65. Poslanci môžu 

svojím rozhodnutím tento plat zvýšiť až do výšky 60%.        

V diskusii poslanci OZ jednohlasne navrhli 25% navýšenie základného platu starostu obce.  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 01/05/2022 

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr  90 dní pred voľbami  

mesačný plat starostu  Petra Bobíka  vo výške základného platu navýšeného o 25 % . 

 

Za: Ing.arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 8:   

Diskusia: 

Mikuláš – poslanci sa dohodli na konaní tejto akcie tak ako v minulosti. Pripraví sa čaj, 

balíčky pre deti aj pre deti MŠ, ktoré si pripravili pekné vystúpenie pre všetkých obyvateľov. 

Akcia sa uskutoční 6.12.2022 o 15.30 hod. na námestíčku v strede obce. 

 

Najbližšie OZ sa uskutoční 15.12. utorok, poslanci navrhli zaviesť v obci daň za ubytovanie,  

pripraví sa VZN. 

 

  

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 28.11.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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