
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. 19/2021  

konaného dňa 19.03.2021 

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. Financovanie projektu „Kamerový systém v obci Lesné“ 

4. Zaujatie stanoviska k trestnému oznámeniu p. Tkáča 

5. Rôzne 

6. 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: 

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

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 18/2020 zo dňa 30.12.2020.  

 

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

Uznesením č. 19/01/2021 

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:   

Financovanie projektu „Kamerový systém v obci Lesné“: 

Starosta obce informoval o možnosti prefinancovania už schválenej dotácie na kamerový 

systém v našej obci. Poslanci sa jednohlasne vyjadrili, že najrozumnejšie je vziať 

preklenovací úver vo výške 69 918,60€, nakoľko prostriedky rezervného fondu potrebujeme 

mať k dispozícii na realizáciu iných projektov.  

 

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

Uznesením č. 19/02/2021 

1. schválilo prijatie úveru vo výške 69 918,60€ poskytnutého zo strany Prima banky 

Slovensko, a.s. za účelom predfinancovania platby NFP projektu „Kamerový systém 

v obci Lesné“ 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Zaujatie stanoviska k trestnému oznámeniu p. Tkáča: 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s obsahom podania B.Tkáča na ORPZ SR, ktorý 

opakovane podáva podnety, v ktorých poukazuje na podľa neho fiktívne faktúry a vraj 

neprevedené práce v obci. Poslanci, nakoľko sa už niekoľkokrát zapodievali takýmito 

podnetmi, opakovane vyjadrili svoj názor o nesúhlase a kritike vyjadrení p.Tkáča a preto 

zaujali jednohlasné stanovisko, že všetky uvedené dodávky a služby boli v obci realizované, 

na všetky žiadosti o projekty dali vopred súhlas a taktiež všetky realizácie sú aj pravdivo 

zobrazené v účtovníctve obce.   

 

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

Uznesením č. 19/03/2021  

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o podaní trestného oznámenia p. 

B.Tkáča ČVS: ORP-907/2-VYS-MI-2020 po oboznámení s obsahom podania v bodoch 3-102 

2. schválilo stanovisko: žiadne uvedené faktúry nie sú fiktívne, dodávky tovarov 

a služieb boli realizované tak ako je uvedené v účtovníctve obce. OZ je tak v súčasnej dobe 

ako aj v minulosti informované o transakciách uskutočňovaných obcou. Zo zákona sa v obci 

vykonáva audit nezávislým audítorom. Naviac kontrolórka obce pravidelne vykonáva 

kontroly.  

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 5:   

Rôzne: 

V obci sa vyskytol problém s útokom psov na súkromnom pozemku, rieši sa to aj s pomocou 

polície. Poslanci sa jednohlasne vyjadrili k potrebe vypracovať VZN o držaní psov na území 

obce, ktoré bude jednoznačne určovať hlavne chov bojových plemien. 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 19.03.2021 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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