Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom
č. 15/2020
konaného dňa 20.08.2020
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Peter Bobík

Prítomní:

Neprítomní:

Eduard Ovšonka
Ing. arch Martin Hakoš
Milan Bereš
Ľuboš Rybnický
Ján Krajňák

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. Žiadosť p. Miroslav Berilla
4. Prenájom nebytových priestorov – OcÚ
5. Informácia o projektoch
6. Rôzne
7. Záver
Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Poslanci
nemali námietky k tejto zmene.
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:
Ján Krajňák, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 14/2020 zo dňa 24.06.2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 15/01/2020
1. berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ,
uznesenia boli splnené.
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka, Krajňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Žiadosť p. M. Berilla:
Starosta obce informoval ohľadom žiadosti doručenej obci o odpredaj pozemku pred
rodinným domom s.č. 8 od p. M. Berillu, zámer bol prílohou pozvánky. Dnes sa pred OZ
uskutočnilo šetrenie na tvare miesta za účasti poslancov OZ, kontrolórky obce a žiadateľa.
V diskusii sa poslanci vyjadrili súhlasne a to za sumu 0,33 €/m2 tak ako aj doposiaľ pre
občanov obce. Všetky náklady znáša kupujúci, taktiež vytýčenie geometrického plánu, kde pri
zameraní by mal byť zástupca obce. M.Berilla prisľúbil, že upraví prednú časť podľa
podmienok, ktoré mu budú určené a na vlastné náklady.
Do diskusie sa prihlásil p. Mgr. Ján Frena upozornil poslancov o riešení už spomínaného
betónu pred niekoľkými rokmi za starostovania ešte p.Tkáča, vtedy na to upozornila
J. Sabadošová, sťažovali sa aj susedia, taktiež hovoril aj o zmene za m2 aspoň v intraviláne
obce, je potrebné to zvážiť, príp. vypracovať VZN obce k predaju takýchto nehnuteľnosti.
Taktiež hovoril o firme Zamio, o projektoch a ich príprave, o vychádzaní v ústrety
podnikateľom v obci.
Vyjadril sa starosta obce aj poslanec Ing.arch M.Hakoš, vysvetlili dôvody doterajších
predajov, že sa jednalo o malé výmery nevyužiteľné pre obec a priľahlé k parcelám
kupujúcich.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 15/02/2020
1. súhlasí s predajom predmetnej časti parcely v sume 0,33 €/m2 . Na predmetné bude
spracovaný geometrický plán za účasti zástupcu obce na základe , ktorého bude prijaté
uznesenie k zámeru odpredaja a následne samotný odpredaj. Všetky náklady bude znášať
kupujúci .
Naviac sa kupujúci zaväzuje, že priľahlý pozemok smerom k ceste upraví na vlastné náklady
v súlade s požiadavkami obce .
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka, Krajňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4:
Prenájom nebytových priestorov OcÚ:
Starosta obce informoval ohľadom nájmu nebytových priestorov v budove obecného úradu.
Verejno-obchodná súťaž – tretia v poradí bola zase neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca.
V diskusii sa vyjadrili poslanci, že zatiaľ to bude takto, nedá sa donútiť k podnikaniu.
p. J.Frena odporučil vyhlásiť súťaž na uzávierkové kolá na dlhšiu dobu, poslanec M.Hakoš
navrhol, aby sa dala výzva kedykoľvek zrušiť, ak by obec chcela dačo riešiť, max.1 rok
s podmienkami, ktoré boli schválené uznesením 12/02/2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 15/03/2020
1. odporúča starostovi obce vstúpiť v spolupráci s právnym zástupcom obce pripraviť
dlhodobú ( do obsadenia priestorov ), prípadne viackolovú súťaž na prenájom
predmetných priestorov s podmienkami, ktoré boli schválené v uznesení číslo
12/02/2020 .
Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Bereš, Ovšonka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Informácia o projektoch:
Starosta informoval o uskutočnenej kontrole ohľadom rekonštrukcie obecného úradu, máme
už aj refundované financie na tento projekt a súčasne už aj úhradu preklenovacieho úveru v
banke na tento účel.
Projekt MŠ je pozastavený až doposiaľ.
Bol oslovený výherca na kamerový systém k začatiu stavby. Nakoľko platné povolenie na
realizáciu káblových rozvodov po podperných bodoch VSD je už neplatné, je potrebné získať
stanovisko od VSD.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie triedeného odpadu v obci – je
pozastavený takisto.
Ďalšia žiadosť o dotáciu na projekt rekonštrukcia cesty popri obecnom úrade. Vyjadril sa p.
Frena: ešte sa robí detailná kontrola, realizácia bude až na budúci rok, približne o 50-60 dní je
pravdepodobnosť schválenia dotácie.
Ďalší projekt cyklotrasy:
p.Frena informoval aj o projekte cyklotrasy po ceste popri OcÚ až na Zemplínsku Šíravu bude
sa spájať s Ondavou, trasa bude prepojená s pútnickým miestom Klokočov. Taktiež navrhol
urobiť zviditeľnenie k existujúcej cyklotrase v obci, taktiež nájsť mechanizmus sprístupnenia
fresiek, treba zabezpečiť príjemnejší vzhľad obce, upraviť zarastené miesta v obci, navrhol
napr. vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku, podporiť ľudí o starostlivosť. Taktiež
informoval o všeobecnej požiadavke starostov obcí ohľadom workoutových ihriskách –
integrovaný projekt cez viacero obcí.
p. Frena ešte informoval o projekte odkanalizovania obcí - už je odsúhlasené stanovisko VVS,
investičný zámer, bude to formou kompenzácie obciam.
Ďalší projekt o ktorý sa môžeme uchádzať je výzva na cyklotrasy, je to spoločný projekt
okolitých obcí Lesné, Rakovec N/O, Suché, Moravany, Pozdišovce. O tomto projekte
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podrobnejšie informoval poslanec M. Hakoš, u nás by to bola úprava studne, vybudovanie
informačných tabúľ pri mohylách, revitalizácia obce-tabuľa v MŠ, súčasťou bude aj nákup
bicyklov s prístreškom na ich uskladnenie a vypožičiavanie a pod.- poslanec Ing. arch M.
Hakoš informoval o nesúhlase s týmto projektom, my máme rozhodnúť o našich veciach a nie
o nás bez nás, informoval prítomných o neochote komunikovať so strany starostu obce
Moravany
Poslanec Ing. arch M. Hakoš navrhol porozmýšľať o prijatí zamestnanca pre-MAS Duša,
ktorý by bol vyškolený, sledoval by konkrétne výzvy pre jednotlivé obce a vypracovával aj
žiadosti, bola by to služba pre obce a obce by ho aj platili. p. Frena sa vyjadril, že sa na tom
už pracuje.
Poslanec Ľ. Rybnický sa dopytoval ohľadom knihy, ktorú tak dlho očakávame, pridal sa aj
pán starosta, pán Frena sa vyjadril, že hľadá cudzie zdroje na vydanie tejto knihy, ale prisľúbil
na zasadnutí OZ, že do konca tohto roka už bude kniha vydaná.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesením č. 15/02/2020
berie na vedomie informáciu starostu o prebiehajúcich projektoch
Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka, Krajňák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6:
Rôzne:
Starosta informoval o postupe prípravy projektu na zatrúbnenie jarkov s.č 74 – 81. Síce
existuje projekt z 90-tých rokov, ktorý je síce pre dnešné potreby nepoužiteľný, ale slúžil ako
podklad pre vytvorenie štúdie riešenia tohto problému. Bol oslovený projektant, ktorý
pripravil jednoduchý návrh riešenia tohto projektu. Pre vypracovanie realizačného projektu je
potrebné vypracovať aktuálny polohopis a výškopis zmieňovanej priekopy.

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil.
V Lesnom, 20.08.2020
Overovatelia zápisnice:
Ján Krajňák
.............................................................
Eduard Ovšonka
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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