
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. 27/2022  

konaného dňa 16.03.2022 

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. Úprava časti interiéru KD 

4. Rôzne 

5. 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, Ľuboš Rybnický - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ján Krajňák, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 26/2022 zo dňa 29.01.2022. Uznesenie 

26/03/2022 trvá. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 27/01/2022 

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

uznesenia boli splnené. Uznesenie 26/03/2022 trvá. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

          K bodu č. 3:   

Úprava časti interiéru KD:  

Starosta obce informoval o uskutočnenom verejnom obstarávaní. Vysúťažená suma bola 

49297,33€ ako najnižšia ponuka firmou Peter Pavlo. Keďže v schválenom rozpočte je suma 

30000,-€, ktorá pri dnešných cenách je nepostačujúca je potrebné navýšiť rozpočet podľa VO. 

Je potrebné čím skôr dokončiť KD, nakoľko je to v rozostavanom stave. 

V diskusii sa vyjadril poslanec M. Bereš, že neboli spolu s poslancom Ľ. Rybnickým prizvaní 

k otváraniu obálok. Rozpočtár sa riadil pri zostavovaní rozpočtu podľa Cenkrosu, oslovili sa 3 

firmy, bolo to zverejnené, mohol sa prihlásiť kto chcel. Doručené obci boli 2 ponuky, firma 

PŠP a Peter Pavlo, M. Rudňanská, ktorá bola oslovená-nedala cenovú ponuku. Vyjadril sa aj 

poslanec M. Hakoš vysvetlil postup, všetko sú to cenníkové ceny, je to hlavne informácia pre 

nás, dodávatelia dostali prázdny výkaz výmer iba jednotlivé položky a každý tam doplní svoju 

cenu, ktorú ponúka, oni nevedia našu výslednú cenu iba predpokladanú cenu zákazky. 

Vyjadril sa aj poslanec E. Ovšonka, že nie je čo čakať a rozmýšľať, ceny idú hore a o mesiac 

bude všetko ešte drahšie. Následne poslanci odsúhlasili navýšiť výšku položky o 20000,-€ na 

financovanie tejto akcie a tým aj upraviť rozpočet obce.  

 

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

Uznesením č. 27/02/2022 

1. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022 na predmetnú akciu v sume 50000,-€, 

prostriedky budú použité z RF.   

2. odporúča starostovi obce uzatvoriť predmetnú zmluvu s výhercom súťaže. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

          K bodu č. 4:   

     Rôzne: 

Starosta v bode rôzne podrobne informoval prítomných o novej webovej stránke obce, o 

mobilnej aplikácii, ktorú si môžu všetci stiahnuť a rôznych ďalších možnostiach. 

Informoval aj o schválenej dotácii na miestnu komunikáciu popri obecnom úrade, zároveň je 

plánovaná úprava priekop v obci a preto by bolo potrebné najskôr urobiť úsek popri danej 

komunikácií smer Petrovce N/L a až potom v obci, aby bola upravená celá táto časť. 

Poslanec Ľ. Rybnický navrhol dať bod na ďalšie OZ ohľadom nájmu Ing. Jevčáka-Lesy servis 

s.r.o. 

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


www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-3- 

 

Poslanec M. Hakoš informoval, že podľa územného plánu máme v časti smer N. Hrušov 

(smetiska) zberný dvor, vyzerá to zle, je potrebné nejako upozorniť občanov. Poslanec J. 

Krajňák navrhol možnosť zakúpiť fotopascu, je tam nahádzané už všetko možné. 

Pani kontrolórka sa informovala o predložení dokladov za OŠK ku kontrole, E. Ovšonka 

reagoval, že do konca mesiaca sa podá DP a následne sa donesú na obec všetky doklady, kde 

ich pani kontrolórka bude mať k dispozícii. 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 15.03.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Krajňák 

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

Milan Bereš 

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

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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