
Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 14/2020  

konaného dňa 24.06.2020 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing. arch Martin Hakoš  

Milan Bereš  

Ľuboš Rybnický  

 

Ján Krajňák  

(ospravedlnený PN) 

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. Prenájom nebytových priestorov – OcÚ 

4. Záverečný účet obce Lesné za rok 2019 

5. Povodňový plán záchranných prác obce Lesné 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1 

7. Žiadosť OŠK Lesné 

8. Informácia o projektoch. 

9. Organizácia brigády na zveľadenie obce 

10. Rôzne 

11. 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: 

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

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 13/2020 zo dňa 27.03.2020.  

 

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

Uznesením č. 14/01/2020 

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

uznesenia boli splnené. 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 3:   

Prenájom nebytových priestorov – OcÚ: 

Starosta obce informoval ohľadom nájmu nebytových priestorov v budove obecného úradu. 

Verejno-obchodná súťaž bola neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca. Je nutné vyhlásiť 

novú verejnú súťaž s tými istými podmienkami ako predtým.  

 

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

Uznesením č. 14/02/2020 

1.  poveruje starostu obce na opätovné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

s pôvodnými podmienkami v zmysle uznesenia č. 12/02/2020. 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

     Záverečný účet obce Lesné za rok 2019: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce ohľadom záverečného účtu za rok 2019, ktorá 

informovala o celoročnom hospodárení za daný rok, o rozbore príjmov a výdavkov, o tvorbe 

rezervného fondu, o stave vývoji dlhu, o usporiadaní finančných vzťahov. 

K záverečnému účtu sa následne vyjadrila kontrolórka obce, ktorá sa  dopytovala niektorých 

podrobnejších informácií, taktiež navrhla do budúcna doplniť prehľadnejší zoznam 

o spracovaných projektoch a na záver odporučila záverečný účet schváliť bez výhrad. 

Poslanci nemali žiadne námietky, ani pripomienky k záverečnému účtu. 

 

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

Uznesením č. 14/03/2020 

1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2019 

2. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

3. berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 11 539,20 € 

a zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného fondu v sume 2 647,49 €. 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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    K bodu č. 5: 

Povodňový plán záchranných prác obce Lesné: 

Starosta obce informoval o vypracovanom povodňovom pláne obce, je to pomocný dokument 

pre našu obec a slúži ako pomôcka pre riadenie v prípade povodňovej situácie  

 

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

Uznesením č. 14/04/2020 

1. schvaľuje povodňový plán záchranných prác obce Lesné 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: 

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

Referentka obce informovala o uskutočnenom rozpočtovom opatrení, zmena sa týka úpravy 

na príjmovej a výdavkovej časti v rovnakej výške ohľadom volieb do NR SR, konaných 

29.02.2020. 

 

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

Uznesením č. 14/05/2020 

1. berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č.1 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7: 

Žiadosť OŠK Lesné: 

Obci bola doručená žiadosť futbalového klubu ohľadom dotácie na sumu 2000,- € na tento 

rok. Ako vysvetlil p. E. Ovšonka (predseda OŠK) aj keď v rozpočte bola schválená dotácia na 

sumu 3000,- €, OŠK žiada 2000,- € kvôli pozastaveným futbalovým zápasom počas prvej 

vlny pandémie  Covid-19 a s tým spojené aj nižšie výdavky na činnosť klubu. Poslanci nemali 

námietky k úprave dotácie v zníženej výške oproti schválenému rozpočtu obce na tento rok. 

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

Uznesením č. 14/06/2020 

 

1. schvaľuje žiadosť o dotáciu vo výške 2000,-€ 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 8: 

Informácia o projektoch: 

Starosta obce informoval o postupe projektu obecného úradu, požiadali nás o doplnenie 

žiadosti a v súčasnej dobe čakáme na ohlásenie kontroly na mieste. 

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- 

 

Pokračovanie projektu MŠ pozastavili pre opatrenia Covid-19. 

Rekonštrukcia cesty smerom popri OcÚ je vo fáze rozhodovania o schválení NFP 

Schválili nám projekt na dotáciu na spracovanie územného plánu obcí Petrovce N/L, Suché a 

Lesné v celkovej výške 16320,-€ 

Kamerový systém je schválený, ale v tomto projekte sa bude pokračovať až po vyúčtovaní 

dotácie za obecný úrad. 

 

    K bodu č. 9: 

Organizácia brigády na zveľadenie obce: 

Starosta informoval o prácach, ktoré sú nutné v obci uskutočniť ako napr. úprava stredu obce, 

orez drevín a upratanie za obecným úradom,  nakoľko sú pozastavené všetky projekty 

ohľadom aktivačnej činnosti, nemáme žiadnych aktivačných pracovníkov. Poslanci sa dohodli 

uskutočniť brigádu za pomoci poslancov aj zapojenia občanov obce predbežne na 18.07.2020.  

 

    K bodu č. 10: 

Rôzne: 

 O slovo sa prihlásila  p. Jolana Sabadošová ohľadom priekopy pri jej pozemku, hlavne po tej 

nehode, ktorá sa udiala v našej obci, žiada poslancov o prekrytie priekopy, alebo aspoň urobiť 

prvý krok – projektovú dokumentáciu, alebo návrh, štúdiu, rada aj finančne prispeje. Možno 

pouvažovať aspoň nad zábranami popri ceste, možno aj chodník a ešte aspoň kockami vyložiť 

riečisko, je to tam všetko zanesené. Reagoval starosta obce, financie nie sú problém, ale 

v prípade veľkého dažďa, aby sme predišli škodám na majetku občanov bývajúcich v tejto 

časti obce. Vyjadrili sa aj poslanci, je potrebné to riešiť, osloviť odborníka a potom aj 

príslušné orgány. 

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

Uznesením č. 14/07/2020 

 

1.   odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania s odborníkom ohľadom riešenia úprav 

jarku v centre obce. 

Za: Hakoš, Rybnický, Bereš, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta informoval, že obec je členom akcií vo VVS, je možnosť vstúpiť do klubu 

akcionárov a tým by bola možnosť rozhodovať o jednotlivých veciach v spoločnosti. Poslanci 

súhlasili s účasťou v združení. 

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

Uznesením č. 14/08/2020 

1.   berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ 

2.   schvaľuje účasť obce Lesné v združení: 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 

http://www.lesne.ocu.sk/
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Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 

IČO: 52861058 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096 

Registrový úrad: MV SR 

3.  poveruje primátora / starostu, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so 

vznikom členstva v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a 

stanov KA VVS OZ 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 24.06.2020 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 

 

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

