
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. 16/2020  

konaného dňa 25.09.2020 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing. arch Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Ján Krajňák  

 

Milan Bereš  

(prac.dôvody) 

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 – Zámer odpredať majetok v zmysle osobitného zreteľa 

4. Realizácia oplotenia MŠ 

5. Plán kontrol Hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

6. Návrh na účasť pri realizácii projektu turistických máp 

7. Príprava rozpočtu na rok 2021 

8. Rôzne 

9. 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, Ľuboš Rybnický - 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 15/2020 zo dňa 20.08.2020.  

 

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

Uznesením č. 16/01/2020 

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

uznesenia boli splnené. 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 3:   

Žiadosť p. M. Berilla: 

Starosta obce informoval o vyhotovení geometrického plánu, ktorý bol doručený všetkým 

poslancom ohľadom žiadosti doručenej obci o odpredaj pozemku pred rodinným domom 

s.č. 8 od p. M. Berillu. V diskusii sa vyjadrili poslanci OZ súhlasne a nemali žiadne výhrady 

voči predaju v zmysle osobitého zreteľa. Pani kontrolórka sa prihlásila o slovo a upozornila 

na nesúlad so zákonom č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí §9a odst. 1 pis. c), ktorý znie :“ ods 1 

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:  

písm. c. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu.“ osobitný predpis je vyhláška 492/2004 Z.z.  

Ministerstva spravodlivosti SR, v ktorej sú určené minimálne ceny a ktoré sa  môžu  ešte 

navyšovať podľa koeficientu. Svoje stanovisko dala aj písomne, v ktorom neodporučila 

zverejniť zámer odpredať majetok obce. 

Vyjadril sa starosta, že v danom zákone sa nachádza aj §9a odst. 8 pis. e), ktorý citoval:“ ods. 

8 Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce a to: pism e. pri 

prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby“.  

Vyjadril sa p. Mgr.J.Frena, že tento pozemok je vo verejnom záujme a upozornil poslancov 

OZ o nesprávnom konaní a následnej zodpovednosti. 

Starosta informoval o postupe a písomnosti doručenej p. M. Berillovi ohľadom pozastavenia 

prác, nakoľko práce začal robiť skôr ako bol schválený odpredaj. J. Frena informoval o tom, 

že už je to urobené, čo s tým ..., poslanec M.Hakoš vyjadril názor, že to nie je problém, všetko 

je urobené podľa požiadaviek obce a nechcú meniť nič na tom, takisto sa vyjadril aj poslanec 

E. Ovšonka. 

 

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

Uznesením č. 16/02/2020 

2. súhlasí so zámerom odpredaja na základe geometrického plánu v sume 0,33/m2 

v celkovej výmere 15 m2 v celkovej sume 4,95 € v zmysle osobitého zreteľa. 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 4:   

Realizácia oplotenia MŠ: 

Starosta obce informoval o oplotení MŠ, ktoré je nutné už zrealizovať. Oslovil nezávisle 

okolité firmy a z jednotlivých ponúk najvýhodnejšia ponuka bola od firmy HatMax Humenné 

ktorá doručila ponuku na 100 m oplotenia ( dodávka a montáž )v celkovej sume 1500,- €. 

Poslanci sa vyjadrili súhlasne k tejto ponuke. 

 

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

Uznesením č. 16/03/2020 

1. súhlasí s realizáciou predmetného oplotenia na severnej hranici pozemku MŠ 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 5: 

Plán kontrol Hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020: 

Plán bol súčasťou pozvánky, poslanci nemali požiadavky na jeho doplnenie. 

 

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

Uznesením č. 16/04/2020 

1. schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2020 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Návrh na účasť pri realizácii projektu turistických máp: 

Starosta obce informoval ohľadom ponuky z VKU ohľadom realizácii projektu turistických 

máp nášho regiónu, mapy sú rôznych typov a v rôznej sume. Mapa by bola v apríli ďalšieho 

roka. 

K tejto veci sa prihlásil o slovo Mgr. J.Frena a informoval, že o takomto projekte sa už 

dohadovali na úrovni miestnej akčnej skupiny ako propagácia celého nášho regiónu, formou 

refundácie, zdroje sú a obce by ušetrili. V mapách by malo byť zahrnuté všetko, aj cyklotrasy, 

ktoré sa budú realizovať, mali by to byť špeciálne mapy pre MAS-DUŠA. Vyjadril sa aj 

poslanec M.Hakoš hovoril o zmene mierky na mape, alebo o potrebe vytvoriť špeciálnu mapu 

len pre nás. 

 

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

Uznesením č. 16/05/2020 

1. schvaľuje spoluúčasť na spoločnom projekte propagácie obce v rámci mikroregiónu 

formou príspevku MAS DUŠA 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 7:   

Príprava rozpočtu na rok 2021: 

Starosta vyzval poslancom k príprave návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie, na predloženie 

priorít poslancov. 

Ohľadom prípravy rozpočtu sa vyjadril aj p. J. Frena, navrhol podnietiť aktivitu občanov - aby 

mali upratané zapojiť obyvateľov obce, spestrovať našu obec, budovanie predzáhradok aj 

formou súťaže medzi občanmi, taktiež vytvoriť predpoklady obce na projekty hlavne 

k integrovaným projektom, zmeniť vzhľad obce-mohyly. 

 

 

    K bodu č. 8: 

Rôzne: 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 25.09.2020 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Krajňák 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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