
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. 17/2020  

konaného dňa 27.11.2020 

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. Informácia o príprave Územného plánu obce 

4. Odpredaj parcely č. 870/5 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Príprava rozpočtu na rok 2021 

7. Ukončenie roku 2020 

8. Informácia o realizovaných projektoch 

9. Rôzne 

10. 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: 

Milan Bereš, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 16/2020 zo dňa 25.09.2020.  

 

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

Uznesením č. 17/01/2020 

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

uznesenia boli splnené. 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 3:   

Informácia o príprave Územného plánu obce: 

Starosta obce predstavil a odovzdal slovo p. Ing.arch Boškovej, ktorá spracuváva spoločný 

územný plán obcí Lesné, Suché a Petrovce N/L a oboznámila poslancov OZ s prípravami na 

tento územný plán. Predložila prítomným projektové návrhy, o ktorých podrobne informovala 

a súčasne aj o postupe schvaľovania tohto plánu. Podklady ostávajú na obci k ďalším 

úpravám a najneskôr do 3 rokov sa musí už schváliť finálna verzia. 

 

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

Uznesením č. 17/02/2020 

1. berie na vedomie informáciu p. Boškovej ohľadom stavu rozpracovanosti územného 

plánu 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Žiadosť p. M. Berilla: 

Poslanci sa vyjadrili súhlasne k odpredaju predmetnej parcely č. 870/5 ZPaN o výmere 15 m2, 

nakoľko tento pozemok nie je využiteľný na iný účel. 

 

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

a  Uznesenia č. 16/02/2020 na základe, ktorého bol zverejnený zámer o odpredaji 

novovytvorenej parcely KN-C č. 870/5, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria , KÚ 

Lesné, o výmere 15 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom  č. 36579017-30/2020 

Uznesením č. 17/03/2020 

  

1. schvaľuje  p. Miroslavovi Berillovi, trv. bytom Lesné 123, 071 01, odpredaj 

predmetnej parcely 3/5 väčšinou  v sume 0,33/m2  v zmysle dôvodu hodného  osobitného 

zreteľa, ktorý je zdôvodnený tým, že ide o pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím 

tvorí celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a ktorý žiadateľ viac ako 20 rokov 

udržiava, zveľaďuje, pričom tento nie je využiteľný ani na výstavbu ani na iný účel využitia.. 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 5:   

Rozpočtové opatrenie č.2: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce J.Bobíkovej, ktorá informovala o úpravách 

rozpočtu na príjmovej a výdavkovej časti v sume 8 742,-€. Jedná sa prevažne o transfer 80% 

refundácie miezd pre MŠ za obdobie prvej vlny Covid-19 a v takej istej výške aj výdavky na 

tento účel, taktiež príjem za preplatky energií použité vo výdavkovej časti rozpočtu na údržbu 

MŠ – konkrétne oprava pieskoviska. Poslanci nemali námietky ani otázky k tejto úprave. 

 

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

Uznesením č. 17/04/2020 

1. berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č.2 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 6: 

Príprava rozpočtu na rok 2021: 

Starosta obce vyzval poslancov na návrhy rozpočtu na ďalšie obdobie.  

Poslanec E. Ovšonka navrhol zahustiť verejné osvetlenie v obci na miestach, kde je tma – 

doplniť aspoň 20 svetiel, prípadne požiadať o iné ponuky firiem. Poslanec Ing.arch M.Hakoš 

navrhol opraviť aj predné oplotenie MŠ, na čo sa vyjadrili súhlasne aj ostatní poslanci 

a o možnosti zahrnúť to do rozpočtu. Diskutovali aj o knihe, čo s touto položkou, ktorá je 

nenaplnená už 5 rok. Taktiež diskutovali aj o úprave priekop, na ktoré je potrebné pripraviť  

projektovú dokumentáciu, ale ešte nie sú vyčíslené náklady na túto stavbu, takže sa to doplní 

až v priebehu roka. V diskusii sa dohodli aj na splatení úveru ešte v tomto roku vo výške 

5 159,44€, nakoľko máme v tomto roku dostatok finančných prostriedkov, táto zmena oproti 

schválenému rozpočtu na tento rok sa upraví v rozpočtovom opatrení č.3. Diskutovali aj 

o rekonštrukcii kultúrneho domu, hlavne o novom kúrení, prípadne o zateplení budovy. 

Poslanci sa dohodli na návrhu, ktorý sa podrobnejšie pripraví do ďalšieho OZ. 

 

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

Uznesením č. 17/05/2020 

           1. schvaľuje splatenie úveru vo výške 5159,44 € 

           2. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7: 

Ukončenie roku 2020: 

Poslanci diskutovali o možnosti spríjemniť predvianočný čas hlavne dôchodcom a deťom, 

nakoľko nepriaznivá epidemiologická situácia v tomto roku nedovoľovala konať akékoľvek 

obecné akcie. Nakoľko obec dostala zaujímavú ponuku od občianskeho združenia Dračia 

stopa, poslanci sa dohodli osloviť ich na zabezpečenie mikulášskych balíčkov v sume 4,05 

€/na dieťa do 10 rokov vrátane spolu s animátormi, ktorí zabezpečia rozdanie balíčkov po 

obci. Pre dôchodcov od 62 rokov vrátane navrhli osloviť p.Lička, ktorý má včelárstvo na 

vytvorenie balíčkov pre seniorov približne v sume 10,-€/na osobu, ktoré roznesú už poslanci 

po obci. 

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- 

 

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

Uznesením č. 17/06/2020 

1. schvaľuje nákup mikulášskych balíčkov prostredníctvom firmy s animátormi pre 

deti do 10 rokov vrátane . 

2. schvaľuje odovzdanie balíčkov pre seniorov od 62 rokov vrátane  

 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 8: 

Informácia o realizovaných projektoch: 

Starosta obce informoval o kamerovom systéme v obci, je problém so stĺpmi, na ktorých budú 

kamery umiestnené, musí sa vykonať zmena projektu, je to v riešení. 

Starosta informoval o prieskume trhu na projekt úprava priekop od s.č. 74 - až k ceste na 

futbalové ihrisko. Poslanci súhlasili s vypracovaním realizačného projektu na túto stavbu. 

Rekonštrukcia MŠ - žiadna zmena. 

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

Uznesením č. 17/07/2020 

1. schvaľuje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na úpravu priekop 

na základe prieskumu trhu 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 9: 

Rôzne: 

Starosta informoval poslancov, že dnes ho oslovil záujemca o výstavbu rodinného domu 

v našej obci v časti smerom na Nižný Hrušov a keďže je to obecný pozemok, mal by záujem 

o kúpu od obce. V diskusii poslanci nemali námietky a navrhli túto časť zahrnúť na výstavbu 

rodinných domov do územného plánu. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 27.11.2020 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 

 

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

