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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 04/2019  

konaného dňa 26.02.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Bobík Peter Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Krajňák Ján 

Rybnický Ľuboš 

Bereš Milan 

Ing.arch Martin Hakoš 

. 

 

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. Zadanie pre vypracovanie spoločného územného plánu obcí Petrovce n/L, Suché, Lesné – 

KU Lesné 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

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

Návrh programu OZ  bol jednohlasne prijatý. 

 

Starosta  obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:  

Eduard Ovšonka, Ing.arch Martin Hakoš - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Ján Krajňák, Milan Bereš - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 03/2019 zo dňa  08.02.2019.   

OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli 

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

 

     K bodu č. 3:   

Starosta obce predstavil návrh zadania pre vypracovanie spoločného územného plánu 

Petrovce nad Laborcom, Suché, Lesné, ktoré bolo zverejnené v zákonnej lehote na 

úradnej tabuli, zároveň oboznámil so stanoviskom Okresného úradu Košice, v ktorom 

odporúča OZ v Lesnom schváliť „Zadanie pre spracovanie spoločného územného 

plánu“. V diskusii sa poslanci vyjadrili súhlasne a nemali pripomienky k zadaniu. 

OZ vzalo na vedomie stanovisko OÚ Košice. 

OZ súhlasilo s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania zadania. 

OZ schválilo - Zadanie pre spracovanie  spoločného Územného plánu obcí Petrovce 

nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Lesné. 

OZ žiada starostu obce Petrovce nad Laborcom  ako štatutárneho zástupcu zabezpečiť 

ďalšie etapy územnoplánovacej dokumentácie spracovanie spoločného Územného 

plánu. 

Uznesenia boli schválené jednomyseľne.   

 

 

     K bodu č. 4:   

Rôzne: 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil pán Miroslav Berilla, Lesné č.8 a oboznámil prítomných 

o žiadosti o finančnú pomoc pre obchod s rozličným tovarom, ktorý sa nachádza 

v obci, pretože táto predajňa je v strate a uvažuje o jej zrušení. Jeho predstava 

finančnej pomoci spočíva v preplatení zo strany obce mzdy zamestnankyne na 4 

hodiny a zároveň preplatiť program k pokladni, ktorý je nutné zakúpiť kvôli zmene 

v zákone, čo činí približne 280,-€. V diskusii sa prihlásila pani kontrolórka, aby to 

bolo podané písomne na obecný úrad a tak sa budú touto žiadosťou poslanci zaoberať. 

Ďalší bod: 

Pani kontrolórka podrobne oboznámila poslancov OZ ohľadom listu, ktorý jej bol 

doručený od p. Tkáča v 14 bodoch.  

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

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 
-3- 

 

 

V Lesnom, 26.02.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Krajňák 

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

Milan Bereš 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č.04/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 26.02.2019 

 
k bodu :   2 Kontrola uznesení 

 

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

 

berie na vedomie  

 
informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ . Uznesenia boli splnené. 

 

 

 

 

V Lesnom 26.02.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.04/02/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  26.02.2018 

 
k bodu : 3. Zadanie pre vypracovanie spoločného územného plánu obcí Petrovce N/l, 

Suché , Lesné – KÚ Lesné 

 

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

 

 

b e r i e   n a  v e d o m i e                                                                                           
stanovisko Okresného  úradu v Košiciach , Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-

KE-OVBP1-2019/015174 zo dňa 26.02.2019 k posúdeniu  Zadania pre spracovanie  

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné,     

 

s ú h l a s í 
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania  Zadania pre 

spracovanie  spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a 

Lesné,     

s c h v a ľ u j e 
podľa §20  ods.(7) písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku  v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)  Zadanie pre spracovanie  

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre 

k.ú. Lesné, 

ž i a d a 
starostu obce Petrovce nad Laborcom  ako štatutárneho zástupcu zabezpečiť ďalšie 

etapy územnoplánovacej dokumentácie spracovanie  spoločného Územného plánu 

obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné.   

 

 

 

V Lesnom 26.02.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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