
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. 21/2021  

konaného dňa 16.08.2021 

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. Žiadosť Zamio s.r.o. 

4. Zámer prenechať do prenájmu nebytové priestory(pohostinstvo) 

5. Zámer odpredať časť parcely č KNE 796/1 

6. Zmluva Ing. Ivan Kačur 

7. Rozpočtové opatrenie č.2 

8. Ponuka na vytvorenie novej webstránky 

9. Rôzne 

10. 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 
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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 20/2021 zo dňa 18.06.2021.  

 

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

Uznesením č. 21/01/2021 

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:   

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. Tento bod bol bol presunutý z minulého OZ na 

žiadosť konateľky Ing. L. Harmóciovej. Starosta odovzdal slovo konateľke, ktorá oboznámila 

vedenie obce s plánom pre ďalšiu podnikateľskú činnosť-investičný zámer, v súčasnej dobe sa 

zaoberajú výrobou so zdravotným benefitom (čajov, džemov, práškov...) a vďaka tomu  sa 

o nich zaujíma aj televízia, čiže ide aj o  propagáciu obce. Plánujú využiť poľnohospodársky 

dvor a vyrábať zdravé kaše, sušenie mrazom - lyofilizácia ovocia, ale je to vysoko nákladné, 

chcú investovať v obci na potravinársku prevádzku, postupne prejsť na ekologické pestovanie 

(ľan, pohánka a pod.), potenciál zamestnať ľudí. Prenájom cez 36 ha od obce, v súčasnej dobe 

pestujú hlavne aróniu, bio bazu a sad už nutne potrebuje rekonštrukciu, produkcia trvala 7 

rokov, žiada poslancov, aby to zvážili, plnia si záväzky voči obci a chcú naďalej ostať 

nájomníkmi. Starosta poďakoval a vyzval poslancov k diskusii. Poslanec M. Hakoš sa 

vyjadril súhlasne tam, kde sú kríky, aby sa pokračovalo ďalej, ale pozemky, na ktorých sa 

pestujú štandardné plodiny dať možnosť na prenájom aj ostatným záujemcom. 

Poslanec E. Ovšonka navrhol zohľadniť v súťaži nielen cenu, ale celkový projekt a hlavne 

záujem zamestnať ľudí z okolia, urobiť férovú výzvu, ponuku. Aj ostatní poslanci sa vyjadrili 

v rovnakom duchu a rozhodli ponechať pozemky v nájme firme Zamio v časti, kde je arónia 

a baza, ale o ostatné pozemky sa urobí súťaž podľa podnikateľského zámeru. 

Prihlásil sa do diskusie pán Mgr. J. Frena, očakáva že OZ pochopí, že obec potrebuje 

podnikateľské  subjekty na rozvoj na niekoľko rokov dopredu, dlhodobé, zmysluplné, on sám 

pracuje na tom, aby takéto firmy tvorili v regióne, súčasne vyjadril záujem byť pri tvorbe 

a účasti súťaže. 

Poslanec M. Bereš pripomenul aj dodržať zámer nielen sľúbiť a potom to nedodržať – 

vyjadrila sa p. Harmóciová, že chce napredovať a investovať v obci, je ocenená ako 

začínajúci podnikateľ v poľnohospodárstve, chce pestovať zdraviu prospešné plodiny a čo 

najmenej používať chémie a určite sa chce zúčastniť predmetnej súťaže.  

Poslanci sa dohodli na znení a zverejnení zámeru prenechať do prenájmu obecné 

parcely.(zámer v prílohe zápisnice) 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 21/02/2021 

1. vzalo na vedomie informáciu konateľky firmy Zamio s.r.o. o podnikateľskom zámere 

v katastri obce 

2. schválilo pokračovanie v nájme na častiach parciel s výsadbou plodiacich rastlín 

3. odporučilo starostovi obce pripraviť zmluvu o nájme predmetných častí parciel 

4. schválilo zriadenie komisie v zložení z poslancov OZ, starostu obce, občana p. Mgr.J. 

Frenu pre prípravu verejnej súťaže na prenájom zvyšnej časti predmetných pozemkov 

 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 4:   

Zámer prenechať do prenájmu nebytové priestory (pohostinstvo): 

Starosta obce dal pripraviť zámer aj na nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na prízemí 

obecného úradu a ktoré sú už dlhšie nevyužívané. Poslanci boli oboznámení so znením 

predmetného zámeru a súhlasili s jeho zverejnením.(zámer v prílohe zápisnice) 

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

Uznesením č. 21/03/2021 

1. schválilo zámer prenechať do nájmu nebytové priestory 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

     K bodu č. 5:   

Zámer odpredať časť parcely č. KNE 796/1: 

Obec sa rozhodla predať časť pozemku p.č.: 796/1 na výstavbu rodinného domu, na podnet p. 

Kmeca vo výmere 1200m2. Bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Ľ. Kovaľom na sumu 

7500,-€, pod túto sumu nemôžme ísť. Podmienky budú uvedené priamo v zmluve, napojenie 

na inžinierske siete si uchádzač zabezpečí na vlastné náklady. Zo zámerom boli poslanci 

oboznámení.(zámer v prílohe zápisnice) Ak tento zámer bude na priamy predaj pozemku bude 

potrebné ho zverejniť v nejakej tlačovine. 

 

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

Uznesením č. 21/04/2021 

1. schválilo zámer odpredať časť parcely č. KNE 796/1 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 6:   

Zmluva Ing. Ivan Kačur: 

Obci bola doručená žiadosť od SHR Ing. I. Kačura ohľadom zmluvy na prenájom pôdy, ktorú 

užíva a ktorá končí k 31.12.2021. Nakoľko obecné pozemky, ktoré ma v nájme Ing Kačur sú 

roztrúsené s malými výmerami ako bývalé poľné cesty medzi jednotlivými parcelami, 

poslanci nemali námietky a súhlasili s novou nájomnou zmluvou. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Uznesením č. 21/05/2021 

       1. schválilo prenájom pôdy v zmysle zmluvy číslo 1104/2022 o nájme 

poľnohospodárskej pôdy 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 7:   

Rozpočtové opatrenie č.2: 

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

rozpočtovom opatrení, týka sa rozpočtových úprav medzi jednotlivými položkami, 

najvýznamnejšiu časť tvorí opatrenie ohľadom preklenovacieho úveru, ktorý obci poskytla 

Prima banka  na úhradu kamerového systému realizovaného v našej obci.  

 

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

Uznesením č. 21/06/2021 

1. vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.2 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

     K bodu č. 8:   

Ponuka na vytvorenie novej webstránky: 

Starosta obce bol oslovený firmou Alphabet partner z Košíc na tvorbu novej webstránky. Táto 

nová webstránka by poskytla možnosť podávať podnety od občanov priamo starostovi cez 

stránku, taktiež využívať sms systém odosielania oznamov pre občanov, aj zverejňovanie 

dokumentov je súčasťou tejto stránky, čo v súčasnosti máme riešené externou firmou, taktiež 

je možnosť vytvoriť mobilnú aplikáciu web stránky a pod.. 

Poslancom sa tento návrh pozdával a súhlasili z obnovou našej webstránky. 

 

     K bodu č. 9:   
 

Rôzne: 

Na obec bola doručená žiadosť o finančnú pomoc od Občianskeho združenia Zemplínska 

spoločnosť pre vydanie knihy „Velikán novodobých dejín Slovenských Gréckokatolíkov“. 

K žiadosti bola pripojená aj ukážka-vybrané state z knihy pre bližšie ozrejmenie. Poslanci 

navrhli prispieť sumou 150,-€ z rozpočtu obce. 

 

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

Uznesením č. 21/07/2021 

1. schválilo príspevok na vydanie knihy pre Zemplínsku spoločnosť v Michalovciach vo 

výške 150,-€ 

Za: Hakoš, Rybnický, Ovšonka, Krajňák, Bereš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Projekt miestnej komunikácie smer na družstvo – je schválená dotácia o NFP, ale doposiaľ 

ešte nebola na obec doručená zmluva k podpisu. K tomuto projektu sa vyjadril p. Frena ako sa 

všetko časovo zdržiava na vyšších miestach, po podpise zmluvy pôjde kontrola obstarávania 

a pod., je to projekt bez spoluúčasti obce. 

 

Obci bolo doručené oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho 

fondu na rekonštrukciu KD na sumu 204 800,-€, ale je tam šibeničný termín ukončenia stavby 

do 30.11.2021. V priebehu najbližších dní sa má vyjadriť výherca obstarávania firma PŠP 

Michalovce, či je možné tento projekt realizovať. 

 

Kniha o obci – p. Frena informoval o stretnutí s p.Molnárom, on nesúhlasí, aby bol citovaný 

pod časťou, ktorú písal p.Horváth, súčasne sa to prepracuje ako chcel p. Molnár, čakáme na 

dodanie.  

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 16.08.2021 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Prílohy: 
 

K bodu 3.  ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU POZEMOK: 

 
parcela E-KN 268, E-KN 269 a časť parcely  E-KN  270/2, o výmere spolu 28.62 ha,  

zapísaných  na LV č. 473, k. ú. Lesné v cene  podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z,- minimálne  53,42 €/ ha. Presná 

špecifikácia -  umiestnenie pozemku (výkres) je zverejnený na www.lesne.sk príp. je možné 

doň  nahliadnuť na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách. 

 

Pozemky sú určené na poľnohospodársku prvovýrobu 

 

Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých pozemkov 

(podnikateľský zámer) je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné, Lesné 81, 071 

01 Michalovce v termíne do ................ do ................. hod. v zapečatenej obálke. Lehota na 

doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam 

"Prenájom poľnohospodárskeho pozemku- neotvárať", pre  viac informácii je možné sa 

kontaktovať na tel. č. 0918873843 príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných 

hodinách. 

 

 

K bodu  4. ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU NEBYTOVÉ 

PRIESTORY: 

 
o výmere 55,00 m2 a sociálne zariadenia, umiestnené v budove Obecného úradu Lesné, 

súpisné číslo 81, postavenej na pozemku parc. číslo 876/2, zapísanej na LV č. 317 pre k.ú. 

Lesné v cene minimálne 75,- €/ mesiac. 

 

Priestory sú určené na predaj rozličného tovaru resp. prevádzka pohostinstva. Nájomca bude 

uhrádzať 75% celkovej spotreby vody v budove OcÚ, elektrickú energiu bude uhrádzať podľa 

odpočtu na pomocnom elektromere nachádzajúcom sa v budove OcÚ. 

 

Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých priestorov je potrebné 

doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 Michalovce v termíne do 

................... do .................. hod. v zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je 

hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom 

nebytových priestorov - neotvárať", pre  viac informácii príp. obhliadku priestorov je 

potrebné kontaktovať tel. č. 0918873843 príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom 

v úradných hodinách. 

 

 

     

 

    

K bodu 5. ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ POZEMKU: 

 
Časť z parcely prc. č. KNE 796/1 (podľa náčrtku), vo výmery 1200 m2,  trvalé trávny porast, 

LV č. 473, k.ú. Lesné, za cenu minimálne 7500 €. Presná špecifikácia -  umiestnenie pozemku 

(výkres) je zverejnený na www.lesne.sk príp. je možné doň  nahliadnuť na obecnom úrade 

v Lesnom v úradných hodinách. Pozemok je určený na individuálnu bytovú výstavbu. 

Pozemok nie je napojený na inžinierske siete, napojenie na inžinierske siete si zabezpečuje 

uchádzač na vlastné náklady.  
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Uchádzač uhrádza všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (správne poplatky za 

vklad do katastra nehnuteľnosti, za vyňatie z pôdneho fondu, osvedčenie podpisu a pod.) 

a s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku.  

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením 

"Neotvárať- pozemok- KNE 796/1" najneskôr v lehote do ...................... na adresu Obec 

Lesné, Lesné 81, 071 01 Michalovce, viac informácii osobne v úradných hodinách na 

Obecnom úrade Lesné, resp. na tel. č. 0918873843 príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom 

v úradných hodinách. 
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