
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. 25/2021  

konaného dňa 28.12.2021 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing.arch. Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

 

 

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. Rozpočet na rok 2022 

4. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Poslanci nemali pripomienky k programu. Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

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: 

Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 24/2021 zo dňa 10.12.2021.  

 

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

Uznesením č. 25/01/2021 

1. 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 a Ján Krajňák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 3:   

Rozpočet na rok 2022: 

 

Starosta odovzdal slovo referentke obce, ktorá informovala o návrhu rozpočtu na roky 2022-

2024. Všetky potrebné materiály boli poslancom vopred doručené. Poslanci nemali návrhy 

k doplneniu rozpočtu.  

Vyjadrila sa aj pani kontrolórka, ktorá predstavila svoje stanovisko, pripomenula vytvorenie 

PHSR  na nové programovacie obdobie, sledovanie energií po realizovaných projektoch, 

monitorovanie, poslanci dostali stanovisko kontrolóra aj písomne.  

Uznesením č. 25/02/2021 

1. schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 

2. berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2023-2024  

3. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 

2022-2024 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2022: 

Starosta obce odovzdal slovo kontrolórke obce, ktorá oboznámila poslancov s predmetným 

plánom. OZ nemali výhrady ani doplnenie k plánu hlavného kontrolóra na I.polrok 2022. 

 

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

Uznesením č. 25/03/2021 

       1. schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

          K bodu č. 5:   

Rôzne: 

Starosta obce informoval o návrhu zmluvy s p. Šutaiom ohľadom prenájmu pozemkov, 

vybavuje si potrebné doklady a zároveň zriaďuje s.r.o..  
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V tomto bode poslanci diskutovali k predloženému návrhu Ing. Tačára k vyčísleniu 

jednotlivých položiek inventáru a vykonaných prác v priestoroch pohostinstva a požadovanej 

sume 3096.- €. V diskusii sa poslanci jednohlasne vyjadrili, že je to prehnaná suma hlavne 

suma za okná, poslanec E. Ovšonka pripomenul aj zníženie dotácie, ktorú obec nemohla 

žiadať za tieto priestory, lebo boli v danej dobe prenajaté. Poslanec M. Hakoš pripomenul, že 

zmeny uskutočnené v pohostinstve, boli kvôli podnikaniu, nie pre obec, obec to 

nepotrebovala, ale na druhej strane určitými zmenami sa zhodnotil majetok obce. Poslanec M. 

Bereš upozornil, že žiada vyššiu sumu za akú kúpil, je to nelogické. Poslanec J. Krajňák 

navrhol možnosť súhlasiť s uvedenou sumou, ale vypočítať aj sumu za uskladnenie jeho 

majetku za obdobie po ukončení nájmu a odpočítať od jeho návrhu.  

Nový záujemca je ochotný to vziať do prenájmu, len ak sa obec dohodne s bývalým 

nájomcom, preto sa poslanci v diskusii dohodli na sume 2000,-€ za zhodnotenie budovy 

v miestnom pohostinstve. Starosta informoval, že v tejto veci bude kontaktovať aj právneho 

zástupcu obce a následne p. Ing. Tačára s touto ponukou. 

 

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

Uznesením č. 25/04/2021 

1. schvaľuje refundáciu zhodnotenia technického stavu miestností prenajatých pre 

pohostinstvo vo výške 2000,-€ 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 28.12.2021 

Overovatelia zápisnice: 

Eduard Ovšonka 

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

Ľuboš Rybnický 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

