
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. 29/2022  

konaného dňa 30.06.2022 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing.arch. Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

 

 

Kontrolórka obce:  

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 

4. Záverečný účet obce za rok 2021 

5. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lesné 

6. Spoločný územný plán obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne 

územie Lesné 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na činnosti na II. polrok 2022 

8. Žiadosť RAVOZA s.r.o. - úprava ceny projektu „Úprava priekop v obci Lesné“ 

9. Prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie k Farme pod Hôrkou“ 

10. Schválenie počtu poslancov OZ v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. O 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie 2022 – 2026 

11. Schválenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle §11 odst. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové 

volebné obdobie 2022 – 2026 

12. Cyrilo-metodský deň 2022 
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13. Rôzne 

14. Záver 

 

Poslanci nemali pripomienky k programu. Na návrh starostu obce bol bod č.3 presunutý  na 

ďalšie OZ z dôvodu neprítomnosti pani kontrolórky obce. Návrh programu OZ  bol aj so 

zmenou jednohlasne prijatý. 

Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  

Ing. arch Martin Hakoš, Ján Krajňák - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Eduard Ovšonka, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 28/2022 zo dňa 02.05.2022. 

 

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

Uznesením č. 29/01/2022 

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:   

Správa hlavného kontrolóra za rok 2021: 

Nakoľko hlavná kontrolórka sa nezúčastnila zasadnutia Bod č.3 presúva sa na ďalšie OZ. 

 

     K bodu č. 4:   

Záverečný účet obce za rok 2021: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce, ktorá oboznámila prítomných s obsahom 

Záverečného účtu za rok 2021. Keďže hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila zo zasadnutia 

zastupiteľstva, starosta obce odprezentoval správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

za rok 2021 so záverečným stanoviskom schváliť záverečný účet obce za rok 2021 a 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

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

Uznesením č. 29/03/2022 

1. berie na vedomie správu kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

2. schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 33271,44 |€. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 5:   

VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lesné:  

Starosta informoval ohľadom VZN o referende v obci, ktoré sme povinní mať. Poslanci 

nemali námietky a súhlasili s jeho obsahom. 

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

Uznesením č. 29/04/2022 

1. schvaľuje VZN č.1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lesné. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Spoločný územný plán obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne 

územie Lesné: 

Územný plán bol vypracovaný ako finálna verzia a predložený OZ. 

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

Uznesením č. 29/05/2022 

1. berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej 

politiky č. OU-KE-OVBP1-2022/020693-004 zo dňa 25.05.2022 o preskúmaní  

Návrhu  spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné 

podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

2. súhlasí s vyhodnotením    pripomienok    podaných   v rámci prerokovania Návrhu  

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. 

Lesné 

3. schvaľuje podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. 

c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Návrh 

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. 

Lesné 

4. žiada starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, 

pre k.ú. Lesné 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie   Všeobecne záväzného  nariadenia obce Lesné  č. 2/2022, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché 

a Lesné pre k.ú. Lesné, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti spoločného Územného plánu obcí 

Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, k.ú. Lesné  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 

ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 

Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesení o schválení spoločného 

Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné,                                        

d) uloženie spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. 

Lesné  v obci – na obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore 

výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť spoločného 

Územného plánu Obce Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. Lesné na úradnej 

tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

5.  
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Za: Ing.arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Eduard Ovšonka, Ľuboš Rybnický a Ján Krajňák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

Uznesením č. 29/06/2022 

1. schvaľuje VZN č.2/2022 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí 

Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, 

Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7:   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na činnosti na II. polrok 2022: 

Pani kontrolórka predložila plán kontrol na druhý polrok 2022. Poslanci nemali námietky voči 

plánu, ani doplnenia. 

 

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

Uznesením č. 29/06/2022 

1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti II.polrok 2022. 

2. poveruje hlasnú kontrolórku na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

    K bodu č. 8:   

Žiadosť RAVOZA s.r.o. - úprava ceny projektu „Úprava priekop v obci Lesné“: 

Firma Ravoza s.r.o., ktorá je víťaznou firmou na úpravu priekop v obci požiadala o úpravu 

ceny priekopy popri obecnom úrade smer Petrovce N/L, jedná sa o sumy materiálu podľa 

aktuálnych navýšených cien, nezvyšuje sa cena za prácu, len cena za materiál vo výške 

3315,93€. Poslanci nemali námietky a súhlasili s touto žiadosťou. 

 

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

Uznesením č. 29/08/2022 

       1. schvaľuje navýšenie sumy na realizáciu objektu SO 02 - Úprava odvodňovacieho 

rigolu projektu „Úprava priekop v obci Lesné“ o hodnotu navýšenia nákupných cien 

rúr a tvaroviek v sume 3315,93 €. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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    K bodu č. 9:   

Prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie k Farme pod Hôrkou“: 

Starosta obce informoval o realizácii miestnej komunikácie pri obecnom úrade, urobí sa ešte 

porealizačné zameranie a bude sa ponižovať aj platba podľa skutočnosti. Je potrebné vziať 

preklenovací úver, alebo čerpať RF, kým prebehne refundácia z PPA. Poslanci sa v diskusii 

vyjadrili za preklenovací úver, nakoľko rezervný fond potrebujeme na financovanie iných 

projektov. 

 

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

Uznesením č. 29/09/2022 

    1. schvaľuje prijatie úveru vo výške 47 700,-  € poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s. za účelom predfinancovania platby nenávratného finančného 

príspevku projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie k Farme pod Hôrkou“. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 10:   

Schválenie počtu poslancov OZ v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. O 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie 2022 – 2026: 

Keďže sa blížia voľby do Orgánov samosprávy obcí je potrebné schváliť počet poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

 

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

Uznesením č. 29/10/2022 

1. schvaľuje 5 poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 11:   

Schválenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle §11 odst. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové 

volebné obdobie 2022 – 2026: 

Poslanci nemali námietky k zmene úväzku starostu obce. 

 

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

Uznesením č. 29/11/2022 

1. schvaľuje plný rozsah funkcie (100% úväzok) starostu obce Lesné pre volebné 

obdobie 2022 – 2026. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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    K bodu č. 12:   

Cyrilo-metodský deň 2022: 

Starosta informoval o príprave na obecné slávnosti 5.7.2022, ktoré sa uskutočnia po 3 rokoch, 

guľáš zabezpečí „Aztéka“ Strážske, bude pestrý kultúrny program, je zabezpečené pódium 

a ozvučenie, stany sa postavia v pondelok. Poslanci si rozdelili povinnosti na tento deň.  

 

    K bodu č. 13:   

     Rôzne: 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 30.06.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

Eduard Ovšonka 

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

Milan Bereš 

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

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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