
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. 02/2022  

konaného dňa 15.12.2022 

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. Kontrola uznesení 

3. Výročná správa obce za rok 2021 

4. Správa audítora za rok 2021 

5. Rozpočtové opatrenie č.3 

6. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

7. Dodatok č. 2 k VZN č.6/2011 

8. Rozpočet na rok 2023 s výhľadom 2025 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

10. Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1 polrok 2023 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Pani kontrolórka navrhla presunúť body č. 8 a č. 10 na začiatok a ostatné body postupne 

posunúť. Poslanci nemali pripomienky k úprave programu. Návrh programu OZ  bol aj so 

zmenou jednohlasne prijatý. 
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Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  

Ing. arch Martin Hakoš, Eduard Ovšonka - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ľuboša Rybnický, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 01/2022 zo dňa 28.11.2022. 

 

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

Uznesením č. 02/01/2022 

A. berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ, 

uznesenia boli splnené. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 3:   

Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023: 

Starosta obce odovzdal slovo kontrolórke obce p. Emílii Frenovej, plán bol predložený, 

poslanci boli s ním oboznámený vopred a nemali žiadne  námietky na doplnenie.  

V tomto bode zároveň starosta informoval o kontrole prokuratúry na činnosť hlavného 

kontrolóra obce, kde sme mali predložiť požadované dokumenty. Dostali sme upozornenie 

prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákonom stanovených lehôt na predkladanie 

správ o kontrolnej činnosti a návrhov plánov kontrolnej činnosti, nakoľko neboli dodržané 

lehoty zverejnenia na úradnej tabuli. Pani kontrolórka bola oboznámená ohľadom paragrafov 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V diskusii poslanci konštatovali, že 

nakoľko sa prekročili zákonom stanovené lehoty aj zo strany kontrolórky obce aj zo strany 

obecného zastupiteľstva a obecného úradu, je nutné vzájomne sa kontrolovať na dodržiavanie 

týchto lehôt a tak dôjde k odstráneniu porušovania už spomínaného zákona. 

 

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

Uznesením č. 02/02/2022 

A. schvaľuje 

     plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023    
 

B. poveruje 

       hlavnú kontrolórku na vykonanie kontrol  podľa plánu kontrolnej činnosti 

C. berie na vedomie  

        upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania § 18f ods. 1 písm. b), d), e)                                

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákona o obecnom zriadení“).   

D. konštatuje že, 

1. upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania § 18f ods. 1 písm. b), d), 

e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákona o obecnom 

zriadení“) bolo prerokované s hlavnou kontrolórkou obce. 
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2. boli prijaté opatrenia na odstránenie porušovania zákona č. 369/1990Zb o obecnom 

zriadení v súvislosti s činnosťou hlavnej kontrolórky obce vo vzťahu k obecnému 

zastupiteľstvu. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Návrh rozpočtu na rok 2023: 

K návrhu sa vyjadrila kontrolórka obce, dôvodová správa k návrhu rozpočtu neupravuje rast 

cien energií, riziká s opatreniami vlády a vývoj inflácie – pripraviť návrh úsporných opatrení, 

nepremietajú sa v návrhu rozpočtu vývoj úspory energií uskutočnených rekonštrukcií 

obecných budov, je potrebné prijať strategické rozhodnutia čo ďalej, taktiež sa dopytovala 

koľko ešte financií je potrebných na dokončenie šatní TJ, nakoľko je to stavba storočia. 

Poslanci súhlasili, že daná stavba sa „ťahá“ už dlho, ale v nasledujúcom roku je všeobecný 

záujem na jej dokončenie. Zároveň upozornili, že aj kniha o obci sa píše od roku 2014 a túto 

každoročne opakujúcu sa položku pani kontrolórka nenamietala. Poslanci nemali ďalšie 

pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025. 

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

Uznesením č. 02/03/2022 

A. schvaľuje 

       rozpočet na rok 2023    
 

B. berie na vedomie  

1. stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2023 

2. výhľadový rozpočet na roky 2024,2025 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 5:   

Výročná správa obce za rok 2021: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke, ktorá informovala o obsahu výročnej správy za rok 

2021. Zo strany poslancov neboli námietky ani pripomienky k tejto správe. 

 

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

Uznesením č. 02/04/2022 

A. berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2021  

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Správa audítora za rok 2021: 

http://www.lesne.ocu.sk/
mailto:lesne@gmail.com


www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-4- 

 

Starosta informoval o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2021. Výsledok auditu resp. 

list nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu, obdržali poslanci OZ emailom spolu 

s pozvánkou.   

 

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

Uznesením č. 02/05/2022 

A. berie na vedomie správu z auditu za rok 2021. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 7:   

Rozpočtové opatrenie č. 3: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke, ktorá informovala o uskutočnenom rozpočtovom 

opatrení ohľadom poskytnutej dotácie pre spojené voľby do OSK a OSO 2022. Úprava na 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bola vo výške 1751,-€.  

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

Uznesením č. 02/06/2022 

A. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 8:   

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady: 

Na žiadosť poslancov OZ pripravilo sa nové VZN pre miestne dane a poplatky, ktorého návrh 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Obec zavádza od budúceho roku novú daň a to daň za 

ubytovanie na území obce, sadzba je 1,-€/osobu/noc. Nakoľko obec dopláca za vývoz odpadu 

v návrhu VZN je zvýšená sadzba poplatku z 12,-€ na 15,-€/osobu/rok. Poslanci súhlasili 

s takýmto znením nového VZN o miestnych daniach a poplatkoch. 

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

Uznesením č. 02/07/2022 

A. schvaľuje 
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 9:   

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011: 

Obci bola zo strany MŠ doručená žiadosť o zvýšenie poplatku za školné na 10,-€/dieťa, na 

čiastočnú úhradu nákladov. Poslanci súhlasili s výškou tohto poplatku. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 02/08/2022 

A. schvaľuje 
Dodatok č. 2 k VZN č.6/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí 

/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni 

v Lesnom. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 10:   

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra: 

Starosta informoval, že pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce končí 31.1.2023. Je 

potrebné vyhlásiť nové voľby, ktoré by mohli byť 27.01.2023, 14 dní pred voľbou doručené 

prihlášky do 13.1.2023 na adresu obecného úradu, obsah určuje zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, výpis z registra trestov-je potrebný iba súhlas, aby obec mohla 

skontrolovať výpis. Úväzok poslanci schválili 10%. 

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

Uznesením č. 02/09/2022 

A. vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 27.01.2023   
 

B. určuje  

       rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 10% 

 

C. konštatuje že, 

uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme, 

 

D. stanovuje náležitostí prihlášky nasledovne : 

1. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 13.01.2023 12:00 hod. na adresu 

obecného úradu, 

2. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový 

kontakt, 

3. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

životopis uchádzača, 

4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 11:   

     Rôzne: 

Prihlásil sa o slovo p. Michal Sabadoš, oboznámil prítomných o nedorozumeniach medzi 

susedom a ním, on orezal susedovi strom, nakoľko zasahoval na jeho pozemok a poškodzoval 

plot, následne sused zavolal políciu. V súčasnosti sa to rieši cez občiansko-právny súd, preto 
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žiada obec o nejaké vyjadrenie, alebo stanovisko, že sused poškodzuje jeho časť pozemku – 

hranicu a v susedovej záhrade to vyzerá ako  v džungli. 

Vyjadril sa starosta obce k tejto veci, že stanovisko mu už bolo doručené. Obec nemôže riešiť 

stav orezu stromov na susednom pozemku,  to môže posúdiť iba odborník. Zákona NR SR č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 

sa vyjadruje len ku koseniu pozemku, ale nie ku spôsobu pestovania ovocných stromov 

a drevín. 

Silvester: poslanci súhlasili, aby sa konala táto akcia tak ako po minulé roky. 

PHSR: starosta informoval, že treba urobiť PHSR na ďalšie obdobie. 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 15.12.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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