
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. 20/2021  

konaného dňa 18.06.2021 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ing. arch Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

 

 

Kontrolórka obce: Emília Frenová 

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Záverečný účet obce Lesné za rok 2020 

4. Rozpočtové opatrenie č.1 

5. Žiadosť OŠK Lesné 

6. Žiadosť Zamio s.r.o. 

7. Žiadosť Stanislav Kmec 

8. Informácia o realizovaných projektoch 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a  oboznámil ich s programom OZ a zároveň na 

návrh kontrolórky obce navrhol doplniť bod do programu pred rôzne - Správa hlavného 

kontrolóra obce za rok 2020. Poslanci nemali pripomienky k programu a súhlasili doplniť 

tento bod.  

Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  
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Ing. arch Martin Hakoš, Ján Krajňák - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ľuboš Rybnický, Mila Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 19/2021 zo dňa 19.03.2021.  

 

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

Uznesením č. 20/01/2021 

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:   

Záverečný účet obce Lesné za rok 2020: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke a účtovníčke obce, ktorá podrobne informovala 

o záverečnom účte a celoročnom hospodárení obce za rok 2020. Poslanci OZ boli vopred 

oboznámený s týmto dokumentom spolu s prílohami o plnení rozpočtu. 

Svoje stanovisko predstavila aj pani kontrolórka a odporučila schváliť záverečný účet bez 

výhrad, stanovisko bolo poslancom zaslané na preštudovanie emailom ešte pred OZ. Poslanci 

nemali žiadne námietky ani pripomienky. 

 

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

Uznesením č. 20/02/2021 

1. vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

2. schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

3. schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 26 736,38 EUR 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Rozpočtové opatrenie č.1: 

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce, ktorá prítomných oboznámila o uskutočnenom 

rozpočtovom opatrení v tomto roku, týka sa rozpočtových úprav ohľadom dotácií SODB-

sčítanie obyvateľov a Covid-19 a spoluúčasti na príprave územného plánu obce. 

 

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

Uznesením č. 20/03/2021 

1. vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.1 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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     K bodu č. 5:   

Žiadosť OŠK Lesné: 

Starosta obce informoval o žiadosti OŠK na dotáciu na tento rok 2021, v rozpočte je táto 

čiastka vyčlenená, ale podlieha ešte schváleniu žiadosti o dotáciu na OZ. Vystúpil 

E. Ovšonka, ktorý je predsedom tohto klubu a informoval prítomných o spôsobe a účelu 

použitia tejto dotácie. Poslanci sa vyjadrili súhlasne a nemali žiadne námietky. 

 

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

Uznesením č. 20/04/2021 

1. schválilo poskytnutie dotácie pre OŠK vo výške 3000,-€ 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Žiadosť Zamio s.r.o.: 

Starosta obce informoval o žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov doručenej 

obci od firmy Zamio s.r.o., nakoľko končí nájomná zmluva k 31.12.2021 medzi obcou 

a danou firmou, týmto žiadajú o predĺženie. Táto žiadosť bola zahrnutá do programu OZ, 

následne nato prišla ďalšia žiadosť zo strany firmy, kde konateľka Ing. L. Harmóciová žiada 

o presunutie tohto bodu na ďalšie OZ a prerokovanie v jej prítomnosti, nakoľko chce 

oboznámiť vedenie obce s plánom na ďalšiu podnikateľskú činnosť-investičný zámer a toho 

času je služobne odcestovaná. Poslanci sa vyjadrili súhlasne presunúť tento bod na ďalšie OZ.  

 

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

Uznesením č. 20/05/2021 

       1. schválilo preloženie tohto bodu na budúce OZ  

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 7:   

Žiadosť Stanislav Kmec: 

Obci bola doručená žiadosť od p. Stanislava Kmeca z Dlhého Klčového o odkúpenie 

pozemku na výstavbu rodinného domu 1200 m2, poslanci boli aj na obhliadke na tvare miesta. 

V zmysle platnej legislatívy sa musí urobiť verejná-obchodná súťaž do ktorej sa bude môcť 

zúčastniť aj iné osoby ako žiadateľ a taktiež musí byť urobený znalecký posudok pre určenie 

minimálnej ceny nehnuteľnosti. Na liste je vedený pozemok ako TTP, ale súčasne je aj 

plánovaný na výstavbu, čo sa zahrnie do pripravovaného územného plánu. M. Hakoš navrhol 

dať do podmienok súťaže, že pozemok bude využitý len na výstavbu rodinného domu. 

Žiadateľ v žiadosti navrhol potiahnuť inžinierske siete na vlastné náklady. J. Krajňák 

upozornil uviesť podmienku v zmluve, čo ako s prípojkami energií, či sa budú môcť pripojiť 

potom ďalší občania a pod.. Ľ. Rybnický upozornil aj na cestu, ktorá končí pri J. Krajňákovi, 

či si nebude nárokovať vybudovanie zo strany obce. Aj ostatní poslanci sa vyjadrili v tomto 

duchu... 

 

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

Uznesením č. 20/06/2021 
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1. odporučilo starostovi obce začať proces predaja pozemku – časti parcely číslo 796/1 

KNE  v zmysle platných noriem a predpisov 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 8:   

Informácia o realizovaných projektoch: 

Starosta obce informoval o doplnení svietidiel po obci na miesta, ktoré neboli osvetlené, 

doplnili sa na každý stĺp, ešte je potrebné domontovať 3 svetlá.  

Projekt MŠ sa konečne pohol k ukončeniu a dofinancovaniu stavby. 

Bol zrealizovaný kamerový systém, čakáme na kontrolu zo strany Envirofondu a následnú 

refundáciu tohto projektu. 

V minulom roku v januári sme podali žiadosť o NFP na projekt pre miestnu komunikáciu 

popri obecnom úrade z MAS DUŠA o.z., ktorého riadiacim orgánom je PPA. V minulom 

týždni  PPA požiadala o doplnenie žiadosti, ktorú sme doplnili a v súčasnej dobe čakáme na 

schválenie resp. neschválenie žiadosti. 

Obec je zapojená do schváleného spoločného projektu spolu z obcami Suché, Moravany, 

Rakovec n/O, a Pozdišovce, ktorý rieši cyklotrasu „po verchovej drahe“ tento projekt 

zastrešuje obec Moravany. Tento projekt je v súčasnej dobe v štádiu verejného obstarávania.  

Do diskusie sa prihlásila pani J. Sabadošová, ktorá upozornila na zanesenie premostenia cesty 

burinou, konármi a pod. pri autobusovej zastávke v strede obce do dvoch tretín a keďže sa 

plánuje úprava priekop v tejto časti obce, navrhla najskôr prečistiť tento úsek. V nadväznosti 

na pripomienku sa poslanci dohodli doplniť projekt o prečistenie tohto úseku a zrealizovať za 

premostením šachtu, ktorá by vopred zachytávala nečistoty a nánosy. 

 

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

Uznesením č. 20/07/2021  

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o zrealizovaných projektoch  

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 9:   

Správa hlavného kontrolóra obce: 

Pani kontrolórka informovala a uskutočnenej kontrole na obecnom úrade za rok 2020. Správa 

z tejto kontroly bola preposlaná vopred všetkým poslancom OZ. Poslanci nemali námietky 

k záverom kontroly. 

 

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

Uznesením č. 20/08/2021 

1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 10:   

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


www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-5- 

 

Rôzne: 

Územný plán obce - bolo doručených 9 pripomienok ohľadom nových uličiek a zástavby, 

všetky pripomienky boli postúpene spracovateľovi plánu, ktorý ich buď zapracuje alebo zvolá 

stretnutie k prerokovaniu jednotlivých pripomienok.  

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 18.06.2021 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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