
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. 18/2020  

konaného dňa 30.12.2020 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing. arch Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

 

 

Kontrolórka obce: Emília Frenová 

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Výročná správa za rok 2019 

4. Audit účtovnej závierky za rok 2019 

5. Rozpočtové opatrenie 4/2020 

6. Rozpočet na rok 2021 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a  oboznámil ich s programom OZ. Poslanci 

nemali pripomienky k programu.   

Návrh programu OZ  bol 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: 

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

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 17/2020 zo dňa 27.11.2020.  

 

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

Uznesením č. 18/01/2020 

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:   

Výročná správa obce za rok 2019: 

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

výročnej správy za rok 2019. Poslanci nemali pripomienky k tomuto dokumentu.  

 

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

Uznesením č. 18/02/2020 

1. berie na vedomie výročnú správu za rok 2019. 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Audit účtovnej závierky za rok 2019: 

Dňa 26.11.2020 sa na obecnom úrade uskutočnil audit za rok 2019. So správou boli poslanci 

a kontrolórka vopred oboznámení. Pani kontrolórka sa dopytovala ohľadom vyššej sumy za 

audítorské služby oproti minulému roku a taktiež ohľadom skoršieho dátumu kontroly. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k tejto kontrole. 

 

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

Uznesením č. 18/03/2020  

1. berie na vedomie audit účtovnej závierky za rok 2019.  

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 5:   

Rozpočtové opatrenie č.4: 

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

rozpočtu na príjmovej a výdavkovej časti v sume 1 224,-€. Jedná sa o úpravu SODB- sčítanie 

obyvateľstva, domov a bytov-dotácia zo štátneho rozpočtu. Poslanci nemali námietky k tejto 

úprave. 

 

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

Uznesením č. 18/04/2020 
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1. berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č.4 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 6: 

Rozpočet na rok 2021: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce, ktorá informovala o návrhu rozpočtu na 

obdobie 2021-2023, rozpočet je zostavený podľa rozpočtových pravidiel v zmysle Z.č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený návrh obsahuje 

údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2018-2019, údaje 

o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020 a návrh na roky 2021-2023 

v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. 

K návrhu rozpočtu sa vyjadrila pani kontrolórka E.Frenová a predložila svoje stanovisko, kde 

prízvukovala PHSR a žiadala úpravu rozpočtu, podrobnejšie rozpísať podaktoré položky 

a zverejniť pre občanov, nakoľko je tento z programu IFOsoft nečitateľný.  

K PHSR sa poslanci vyjadrili, že je predĺžená platnosť starého a je lepšie ešte počkať, 

nakoľko bude nové programovacie obdobie a následne sa dá vypracovať nové PHSR. 

Podrobný rozpočet je prístupný občanom na obecnom úrade a je možné kedykoľvek doňho 

nahliadnuť. 

 

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

Uznesením č. 18/05/2020 

           1. schvaľuje rozpočet na rok 2021 

           2. berie na vedomie stanovisko kontrolóra k rozpočtu 

           3. berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2022-2023 

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

    K bodu č. 7: 

Rôzne: 

Starosta informoval o novej výzve na rekonštrukcie budov napr. sa môžeme uchádzať 

o dotáciu na KD, či už zateplenie, alebo kúrenie, výmenu strechy, okien. Je tam 5% 

financovanie z obce. Poslanci súhlasili a uvažovali aj nad zateplením RS.  

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

Uznesením č. 18/06/2020 

           1. schvaľuje prípravné práce na projekte:  

               Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD          

Za: Hakoš, Rybnický, Krajňák, Ovšonka, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 30.12.2020 
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Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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