
Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-1- 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 05/2019  

konaného dňa 29.03.2019 

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. Žiadosť MB-SERVIS s.r.o 

4. List p. Tkáč 

5. Rôzne 

6. 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:  

Ing. arch Martin Hakoš, Ľuboš Rybnický - OZ  jednomyseľne schvaľuje 

Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice: 

Milan Bereš, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 04/2019 zo dňa 26.02.2019.   

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Starosta obce oboznámil so žiadosťou doručenou osobne obci od firmy MB-Servis vo 

veci žiadosti o finančnú pomoc pre obchod s rozličným tovarom, pretože táto predajňa 

je v strate, uvažuje o zrušení potravín a jeho predstava je zaplatiť pracovníčku na 4 

hodiny z obce a plus program k pokladni približne 280,-€. Ďalej starosta informoval 

o informáciách obdržaných od právneho zástupcu obce a taktiež od prokuratúry, kde 

sa bol informovať o možnostiach poskytnutia takejto dotácie. Informácie sú v zmysle 

toho, že obec nemôže poskytovať dotáciu na tvorbu zisku súkromnej spoločnosti. Čo 

sa týka finančnej výpomoci na úpravu reg. pokladnice je možné v zmysle platnej 

legislatívy poskytnúť dotáciu. V diskusii sa vyjadrili poslanci za dotáciu na pokladňu, 

ale najviac boli otvorení myšlienke zriadiť obecnú predajňu. 

V prípade poskytnutia dotácie, sa firma MB-SERVIS LESNÉ s.r.o. musí zaviazať 

prevádzkovať predajňu minimálne do konca roku 2019. OZ poverilo starostu obce 

jednať so zástupcom firmy ohľadom poskytnutia dotácie v zmysle VZN s podmienkou 

zachovania činnosti min. do konca roku 2019. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 5:   

 List p. Tkáča: 

Starosta vyzval poslancov k diskusii ohľadom listu doručenom obci aj OZ, nakoľko 

kópia listu bola emailovou poštou zaslaná každému poslancovi. 

Poslanci sa jednotne vyjadrili, že všetky doklady sú kontrolované, každý rok je 

uskutočnený audit a poslanci sú oboznámení s výsledkami týchto kontrol. Nad rámec 

týchto kontrol je ešte každý projekt realizovaný z dotácií zvlášť kontrolovaný 

príslušným štátnym kontrolným orgánom. Poslanec Ľ. Rybnický sa vyjadril dosť 

rozhorčene, že už ho to rozčuľuje, stále prejednávať to isté dookola a  neustále časovo 

zaťažuje zamestnancov obecného úradu. 

OZ vzalo na vedomie informácie z hore uvedeného listu p. Tkáča.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 6:   

Rôzne: 

Poslanci diskutovali aj ohľadom starších projektov, ktoré sa nachádzajú na obci, ale 

nie sú už platné vyjadrenia a potvrdenia k nim. 

Deň narcisov: prídu dobrovoľníci do obce 11.4.2019, obyvatelia budú oboznámení 

rozhlasom. 

Autobusové zastávky: Martin navrhol napísať list, aby sa to ukončilo do Veľkej noci. 

Poslanec J. Krajňák informoval o potrebe vyzberať smeti popri ceste, na čo reagoval 

starosta, že sa uskutoční zber pomocou aktivačných pracovníkov z UPSVaR. 

Poslanec M. Hakoš sa dopytoval ako postupujeme s knihou o obci, je potrebné  znova 

osloviť p. Frenu a zaangažovaných ľudí. 

Verejnú schôdzu, môže už podľa novej legislatívy zvolať aj starosta obce, dohodli sa  

po zrealizovaní projektov MŠ, OcÚ a zastávok. 

Starosta obce informoval o rade škôlky a že v tomto roku bude voľba riaditeľky MŠ. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 29.03.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 05/01/2019 
   

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 29.03.2019 

 
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 29.03.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 05/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 29.03.2019 

 
k bodu :   3 Žiadosť MB - SERVIS LESNÉ s.r.o. 

 

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

a v zmysle VZN 4/2011 Obce Lesné  

 

poveruje  

 
starostu obce jednať so zástupcom firmy MB-SERVIS LESNÉ s.r.o. ohľadom poskytnutia 

dotácie na dovybavenie registračnej pokladne v zmysle platného VZN , s podmienkou 

zachovania činnosti minimálne do konca roku 2019 . 

 

  

V Lesnom 29.03.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 05/03/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  29.03.2018 

 
k bodu : 3. List p. Tkáč 

 

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  

                                                                                          
informácie z hore uvedeného listu . Hospodárenie obce  a všetky finančné operácie sú 

pravidelne kontrolované nezávislým audítorom raz ročne a kontrolórom obce. OZ  je 

pravidelne informované. Nad rámec týchto kontrol je každý projekt realizovaný z euro dotácií 

kontrolovaný príslušným štátnym kontrolným orgánom. 

 OZ je pravidelne informované o všetkých listoch žiadateľa pričom väčšina bodov už 

bola viackrát prejednaná a zodpovedaná v zmysle platnej legislatívy. 

  

 

 

 

V Lesnom 29.03.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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