
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. 31/2022  

konaného dňa 19.10.2022 

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. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 

4. Dotácia KSK a výstavba detského ihriska za OcÚ 

5. Október mesiac úcty k starším 

6. Ukončenie volebného obdobia 2018-2022 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Poslanci nemali pripomienky k programu. 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 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 29/2022 zo dňa 30.06.2022. 

 

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

Uznesením č. 30/01/2022 

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: 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Emílie Frenovej, ktorá informovala 

o uskutočnených kontrolách na obecnom úrade. V tejto správe uviedla nasledovné opatrenia: 

Opatrenie bod 1 - kontrolórka obce opakovane upozornila osloviť nového spracovateľa PHSR 

na ďalšie obdobie, nakoľko máme stále iba predĺženú platnosť starého PHSR. Starosta obce 

informoval, že bol osobne za pánom Mgr. J.Frenom, vyjadril sa, že on už z princípu nebude 

spracovateľom nového PHSR.  

Opatrenie bod 2 - vypracovať VZN upravujúce obchodnú verejnú súťaž k predaju a prenájmu 

majetku obce – bude v krátkej dobe vypracované a predložené na OZ. 

Opatrenie bod 2 – p. T.Šutai, starosta obce vyjadril nesúhlas so stanoviskom kontrolórky obce 

a informoval, že nepodpisoval zmluvu podľa uznesenia 22/02/2021 s p. T.Šutaiom, ale podľa 

uznesenia 26/02/2022, kde  OZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy s Blueberry 

Farm s.r.o. a odprúčilo starostovi uzatvoriť zmluvu. 

P.Frenová vyjadrila postoj z titulu svojej funkcie – skonštatovala fakty, nech zaujmú poslanci 

OZ stanovisko k tomuto. J.Krajňák upozornil, že aj J.Jevčák uzatváral zmluvy ako fyzická 

osoba a až potom vznikla firma Lesy servis s.r.o. a aj Ovocinársky majetok je v súčasnej dobe 

Zamio s.r.o. a podobne. E.Ovšonka sa vyjadril, že p. Šutai nájom poctivo platí, nikto 

z ostatných účastníkov sa nesťažoval, je už skoro rok od podpisu zmluvy, nie je dôvod to viac 

riešiť.  

Opatrenie bod 2 – cestovné príkazy boli doplnené o podpis zástupcu a správy z pracovných 

ciest. 

Opatrenie bod 4 – doplniť v budúcom roku zoznam hráčov a počet odohraných zápasov 

s výsledkami.   

Opatrenie bod 5 – aktualizovať a zverejniť platné VZN na webovú stránku obce. Starosta 

obce prisľúbil, čo v najkratšom čase toto opatrenie uskutočniť. 

 

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

Uznesením č. 30/02/2022 

1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

 

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. 4:   

Dotácia KSK a výstavba detského ihriska za OcÚ: 

Starosta obce informoval o dotácii poskytnutej obci z KSK vo výške 2500,-€. Detská zostava 

stojí 5300,40 €. Rozdiel súhlasili uhradiť z našich prostriedkov a navýšiť ešte na materiál 

zabetónovať a dopadovú plochu aspoň ku šmýkačke, súhlasili s výškou 3500,- 

 

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

Uznesením č. 30/03/2022 

2. berie na vedomie informáciu starostu obce o výške dotácie na detské ihrisko 

3. schvaľuje dofinancovanie realizácie detského ihriska vo výške 3500,- € 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 5:   

Október mesiac úcty k starším:  

Starosta informoval o príprave na toto podujatie - pozvánky dôchodcom už boli doručené, 

reštaurácia Aztéka je dohodnutá – 6€/osobu stravná jednotka, začiatok bude o 16.00 v KD. 

Poslanci navrhli nech oni poriešia aj kávu a čaj,  dohodli sa na pohostení pre dôchodcov aj pre 

účinkujúcich. 

Diskusia prebiehala aj ohľadom príprav na Mikuláša a Silvestra.  

Nakoľko výdavky budú na tieto obecné akcie vyššie je potrebná úprava rozpočtu. OZ preto 

riešilo presun rozpočtových položiek na úpravu týchto akcií a na detské ihrisko – bez úpravy 

celkovej výšky výdavkov. 

 

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

Uznesením č. 30/04/2022 

1. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 v sume 4700,-€,  

jedná sa o presun medzi položkami na strane vo výdavkoch bez úpravy celkovej výšky 

výdavkov 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Ukončenie volebného obdobia 2018-2022: 

V tomto bode sa starosta poďakoval za spoluprácu počas celého volebného obdobia.  

Poslanci OZ si navrhli odmenu 300,- € / poslanca, navyše okrem odmeňovacieho poriadku. 

Starosta obce informoval o nevyčerpanej dovolenke, ktorú už v tomto období nemôže 

vyčerpať, poslanci nemali námietky a schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi 

obce.  

Diskutovali aj o odmene pre kontrolórku obce, poslanci schválili odmenu vo výške 30% 

z mesačnej mzdy za obdobie posledného polroka 2022. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 30/05/2022 

1. schvaľuje za činnosť vo volebnom období odmenu pre poslanca vo výške 300,-€ 

2. schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce 

3. schvaľuje odmenu kontrolórke obce vo výške 30% z mesačného platu za posledných 

6 mesiacov roka 2022. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7:   

     Rôzne: 

Obci bola doručená žiadosť o zvýšenie výšky mesačného poplatku na školné zo 7,- € na 10,-€. 

Výška poplatku je pre všetky deti rovnaká, poslanci diskutovali o tejto výške, poslanec 

E. Ovšonka navrhol úľavu pri viacerých deťoch z jednej domácnosti navštevujúcich MŠ. 

Prerokované na OZ, pripraví sa VZN. 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 19.10.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

Eduard Ovšonka 

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

Milan Bereš 

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

 

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

