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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 06/2019  

konaného dňa 13.06.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Ľuboš Rybnický  

Milan Bereš  

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. Financovanie projektu zateplenia OCÚ 

4. Žiadosť Parades n. o. 

5. Listy p. Tkáč 

6. Cyrilo-metodský deň 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Informácia o realizácii projektov resp. príprava projektov 

9. Rôzne 

10. 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, Ján Krajňák - 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 05/2019 zo dňa 29.03.2019.   

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Starosta obce oboznámil s možnosťami financovania projektu „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti Obecného úradu Lesné“ v sume 95 270,52 €, nakoľko spôsob 

financovania tohto projektu je refundáciou  zo zdrojov PPA až po ukončení celého 

projektu a preto je zo strany obce potrebné vziať preklenovací úver.  Poslanci boli  

oboznámení s ponukami ešte pred OZ. Starosta podrobne informoval o možnostiach 

financovania. Poslanci diskutovali a vyjadrili sa súhlasne ohľadom financovania 

z Prima banky, kde je najnižší úrok zo všetkých ponúk a taktiež navrhli vziať úver 

v plnej výške, nakoľko máme rozpracovaných viacero projektov, kde potrebujeme 

vlastné zdroje. Vyjadrila sa k tomu aj pani kontrolórka, ale navrhla vziať čiastočný 

úver, nie v celkovej výške, ale súčasne vo svojom stanovisku uviedla, že poskytnutie 

predmetného úveru je v rozmedzí zákonom stanoveného limitu a prijatím úveru budú 

splnené aj rozpočtové pravidlá. 

OZ schválilo prijatie úveru vo výške max. 95 300,-€ za účelom predfinancovania 

platby o NFP projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti OcÚ Lesné“. 

OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4: 

Starosta pripomenul žiadosť neziskovej organizácie Parades, ktorá bola riešená už na 

staršom zasadnutí ohľadom preplatenia nákladov v KD. Poslanci súhlasili 

k preplateniu skrine vo výške 600,-€, ale ostatné náklady boli na trovy neziskovej 

organizácie, s ktorými museli počítať už na samotnom začiatku. 

OZ schválilo čiastočnú kompenzáciu finančných nákladov vo výške 600,- €. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne 

 

     K bodu č. 5: 

 List p. Tkáča: 

Starosta oboznámil poslancov o novo doručených listoch p. Tkáča obci aj kontrolórke 

obce a vyzval poslancov k diskusii.   
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Poslanec E. Ovšonka navrhol odignorovať tieto listy, alebo mu jednoducho odpovedať 

stručne, že na všetko mu už bolo zodpovedané a opakovane sa musia vracať k tým 

istým podnetom. 

Poslanec M. Hakoš pripravil stanovisko OZ, s ktorým všetci súhlasili a podpísali ho 

v znení, že sa podrobne zaoberajú všetkými jeho podnetmi, ale už na predchádzajúcom 

zasadnutí sa vyjadrili k jeho pripomienkam. 

Svoje stanovisko vyjadrila aj pani kontrolórka a navrhla prizvať p. B. Tkáča na 

zasadnutie OZ, prípadne na obecný úrad. 

OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce o riešení predmetnej záležitosti. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 6: 

C&M: 

Dňa 5.7.2019 budú prebiehať obecné slávnosti ako každý rok, v tomto roku je 765 

výročie. Predpokladalo sa, že bude v uvedenom čase už vydaná aj kniha o obci, čo sa 

nepodarilo. Kone sú zaistené, taktiež príde súbor „Svojina“ –  to sú bývalý členovia 

súboru Zemplín, súrodenci „Ivanovci“, ľudový rozprávač „Araňka z Jaromníc“, súbor 

„Trebišovská Orgonina“, budú súťaže detí MŠ, zabezpečiť je potrebné lavičky a veľké 

pódium s ozvučením.  Ešte je potrebné zabezpečiť moderátora, aby to malo určitú 

úroveň. Starosta pripraví návrh pozvánky. 

 

     K bodu č. 7: 

Starosta odovzdal slovo referentke obce, ktorá oboznámila o úpravách rozpočtu, ktoré 

sa uskutočnili v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a týkali sa volieb prezidenta SR a volieb do EP.  

OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a č.2/2019. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne 

 

     K bodu č. 8: 

Starosta informoval o možnosti zapojenia sa do výzvy o poskytnutie podpory v rámci 

regionálneho rozvoja do 30.6.2019, kde môžeme žiadať financie na vyhliadkovú vežu, 

ktorá by bola v katastri našej obce smerom k poľnej ceste pri hranici s N. Hrušovom, 

na pozemku SR, parc. E KN 792 KU Lesné. Je možnosť žiadať až do výšky 50000,- €. 

Poslanci súhlasili s účasťou zapojenia sa do tejto výzvy. 

OZ schválilo uchádzanie sa o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja na 

projekte – vyhliadková veža. 

Realizácia MŠ pokračuje podľa harmonogramu. 
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Cesta smerom k N.H.: poslanci schválili úpravu-dokončenie cesty asfaltovou hmotou 

(makadam, drť) smerom na N.H. a odporúčajú starostovi obce jednať v tejto veci. 

OZ odporúčalo starostovi obce začať aktivity na dokončenie úpravy cesty smerom na 

N. Hrušov. 

Osvetlenie cintorína: poslanci sa dohodli na konkrétnom dátume 13.7.2019, kde sa 

zorganizuje brigáda na realizáciu stĺpov osvetlenia cintorína. 

OZ schvaľuje svojpomocnú realizáciu osvetlenia obecného cintorína. 

Zastávky: 7.6.2019 sa uskutočnilo  pracovné stretnutie ohľadom dofinancovania 

zastávok, medzi dodávateľom a obecným zastupiteľstvom, kde bolo dohodnuté, že 

dodávateľ pripraví položkovitý rozpočet, na práce, ktoré sa urobili naviac a neboli 

predmetom zmluvy, (polystyrén s fasádou, soklíky, prekládka existujúcich zastávok, 

..).  

V diskusii  poslanci odsúhlasili práce naviac v sume 537,72 €. 

OZ schválilo práce naviac na zastávkach v sume 537,72 €. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

K bodu č. 9:   

Rôzne: 

Je potrebné zmeniť podpisový vzor v banke nakoľko je zmena poslanca, ktorý bol 

určený predtým, navrhli p. Eduarda Ovšonku. 

OZ schválilo poslanca Eduarda Ovšonku, na podpisový vzor pre styk s bankou. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 13.06.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 06/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 13.06.2019 

 
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 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.06/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 13.06.2019 

 
k bodu :   3 Financovanie projektu zateplenie OCÚ 

 

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

 

schvaľuje 
 

Prijatie úveru vo výške max. 95.300,- EUR poskytnutého zo strany  Prima banka 

Slovensko, a.s. za účelom predfinancovania platby nenávratného finančného príspevku 

projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti OcÚ Lesné .“ 

 

 

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.06/03/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 4. Žiadosť Parades n.o. 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
čiastočnú kompenzáciu predmetnej firme vo výške 600 € . 

  

 

 

 

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.06/04/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 5. Listy p.Tkáč 

 

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

 

berie na vedomie 

                                                                                          
informáciu starostu obce o riešení predmetnej záležitosti.  

  

 

 

 

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.06/05/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 7. Rozpočtové opatrenia 

 

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

 

berie na vedomie 

                                                                                          
rozpočtové opatrenie č.01/2019 , č.02/2019 . 

  

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.06/06/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 8. Informácia o realizácii projektov resp. príprava projektov 

 

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

 

schvaľuje 
uchádzanie sa o dotáciu v rámci výzvy o dotáciu podpory regionálneho rozvoja na realizáciu 

vyhliadkovej veže na p. č. E KN 792 KÚ Lesné . 

 

schvaľuje 
svojpomocnú realizáciu osvetlenia obecného cintorína v termíne 13.7.2019 

 

odporúča starostovi obce 
začať aktivity na dokončenie úpravy cesty smerom na Nižný Hrušov ( zásyp drťou 

a makadamom ) . 

 

 

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.06/07/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 8. Informácia o realizácii projektov resp. príprava projektov 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
práce naviac na zastávkach SAD v sume 537,72 €  .   

  

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.06/08/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.06.2018 

 
k bodu : 9. rôzne 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
poslanca Eduarda Ovšonku na podpisový vzor pre styk s bankou .   

  

V Lesnom 13.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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