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Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva v Lesnom  

konaného dňa 10.12.2018 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Krajňák Ján 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan 

. 

Hakoš Martin, Ing. arch. - PN 

 

Kontrolórka obce: Emília Frenová 

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť : viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  

 a zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

            ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie zástupcu starostu 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Diskusia 

13. Záver 
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K bodu č. 1: 

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

K bodu č. 2: 

Starosta obce navrhol zapisovateľa zápisnice referentku obce: Janu Bobíkovú, 

overovateľov zápisnice: Milan Bereš a Ján Krajňák 

K bodu č. 3: 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Slavomírovi Tačárovi  – predsedovi  volebnej komisie, ktorý 

oboznámil prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 

dňa 10.11.2018. Za starostu obce bol zvolený Peter Bobík, za poslancov OZ boli zvolení: 

Ing. arch. Martin Hakoš, Milan Bereš, Ján Krajňák, Ľuboš Rybnický, Eduard Ovšonka. 

K bodu č. 4: 

Novozvolený starosta obce Peter Bobík zložil sľub a ako novozvolený starosta od tejto chvíle 

začal viesť schôdzu OZ . 

K bodu č. 5: 

Novozvolení poslanci OZ: Milan Bereš, Ján Krajňák, Ľuboš Rybnický, Eduard Ovšonka zložili 

sľub do rúk starostu obce.  

K bodu č. 6: 

Starosta obce sa prihovoril prítomným, poďakoval za spoluprácu odchádzajúcemu poslancovi 

obecného zastupiteľstva a súčasne sa prihovoril k novozvoleným poslancom.  

K bodu č. 7: 

Na návrh starostu obce boli zvolení: 

návrhová a mandátová komisia – Ľuboš Rybnický, Eduard Ovšonka. 

Poslanci OZ schválili návrhovú a mandátovú komisiu jednomyseľne. 

Poslanci OZ schválili program jednomyseľne 

K bodu č. 8: 

Nakoľko nebol prítomný Ing. arch. Martin Hakoš tento bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie 

OZ.  

OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce a presun bodu na ďalšie zastupiteľstvo. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 9: 

Starosta obce informoval o povinnosti v zmysle Z.č. 369/1990 Z.z.- určiť poslanca na zvolanie 

zasadnutia OZ, v prípade nezvolania zastupiteľstva zo strany starostu, alebo zástupcu starostu. 

Starosta vyzval k diskusii, v ktorej sa dohodli ako oprávneného poslanca zvolávať a viesť 

zasadnutia p. Milana Bereša. 

OZ poverilo p. M. Bereša ako oprávneného poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.  

K bodu č. 10: 

Na návrh starostu boli vytvorené 2 komisie: komisia  verejného záujmu pri výkone verejnej 

funkcie a komisia pre dodržiavanie verejného poriadku  

zvolení boli títo predsedovia a členovia komisií: 

komisia 1: Ján Krajňák - predseda, členovia: všetci poslanci OZ 

komisia 2: Eduard Ovšonka - predseda, členovia: všetci poslanci OZ 

OZ schválilo zriadenie komisií, náplň ich práce a voľbu členov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne 

K bodu č. 11: 

Starosta obce informoval o povinnosti schválenia platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. v znení neskorších predpisov. Starostovia sa podľa tohto zákona zaraďujú do platových 

skupín podľa počtu obyvateľov. Poslanci prerokovali tento bod (Rybnický a Ovšonka navrhli 

20%, Bereš 10%, Krajňák 15% ) a schválili navýšenie platu  starostu o 15% základného platu. 

OZ vzalo na vedomie výšku základného platu starostu obce a schválilo navýšenie o 15%.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne 

K bodu č. 12: 

Poslanec Milan Bereš navrhol zmeniť poriadok odmeňovania na ďalšie volebné obdobie a to 

konkrétne za zasadnutie 20,-€, zástupca 30,-€, odmenu za spolupracovanie na podujatí 25,-€ 

ako motivačné. 

Pani kontrolórka sa prihlásila o slovo a konštatovala, že každé obdobie čaká, aby odmena 

nebola za účasť, ale za nejakú činnosť. Pripomenula, že máme v obci aj občana, ktorý nás 

dôsledne kontroluje.  

Starosta obce navrhol, aby nové zásady odmeňovania poslancov boli prerokované na ďalšom 

OZ. 
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.  

K bodu č. 13: 

Starosta poďakoval prítomným a ustanovujúce zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

V Lesnom, 10.12.2018 

 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Ján Krajňák 

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

 

 

Zapísala: Jana Bobíková         

 

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 01/01/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 10.12.2018 

 
k bodu : Oznámenie výsledkov volieb 

  

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

 

berie na vedomie 

 
Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do miestnej 

samosprávy. 

 

 

V Lesnom 10.12.2018 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č. 01/02/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 10.12.2018 

 
k bodu : Poverenie zástupcu starostu . 

 

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

 

berie na vedomie  

 
presun bodu na ďalšie zasadnutie OZ 

 

 
 

V Lesnom 10.12.2018 

 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 01/03/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 10.12.2018 

 
k bodu : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

poveruje  
Milana Bereša ako oprávneného poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

V Lesnom 10.12.2018 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

Uznesenie č. 01/04/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 10.12.2018 

 
k bodu : Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov komisie    

 

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

 

zriaďuje 
komisiu s názvom : Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcii s predsedom     Ján Krajňák  . Všetci poslanci OZ budú členmi komisie. 

 

zriaďuje 

komisiu s názvom :  Komisia pre dodržiavanie verejného poriadku  

s predsedom     Eduard Ovšonka  . Všetci poslanci OZ budú členmi komisie. 

 

 

 

V Lesnom 10.12.2018 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

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


Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-7- 

 

Uznesenie č. 01/05/2018 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 10.12.2018 

 
k bodu : Určenie platu starostu . 

 

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

 

berie na vedomie  

 
plat starostu vo výške základného platu . 

 

schvaľuje  

 
navýšenie platu starostu vo výške 15 % . 

 

 

V Lesnom 10.12.2018 

 

 

Peter Bobík 

starosta obce 
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