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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 07/2019  

konaného dňa 28.06.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

Ing. arch Martin Hakoš 

Ľuboš Rybnický  

(ospravedlnený z prac.dôvodov) 

 

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. Záverečný účet obce za rok 2018 

4. Rozpočtové opatrenie č.3 

5. Cyrilo-metodský deň 

6. Rôzne 

7. 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 06/2019 zo dňa 13.06.2019.  

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Starosta obce odovzdal slovo referentke obce ohľadom záverečného účtu za rok 2018, 

ktorá informovala o celoročnom hospodárení za daný rok, o rozbore príjmov 

a výdavkov, o tvorbe rezervného fondu, o stave vývoji dlhu, o usporiadaní finančných 

vzťahov. 

K záverečnému účtu sa vyjadrila kontrolórka obce a odporučila ho schváliť bez 

výhrad. 

OZ schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 

OZ schválilo použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 1480,15 €. 

OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4: 

Starosta obce oboznámil poslancov ohľadom rozpočtového opatrenia č.3, ide o zmeny 

vo výdavkovej časti rozpočtu bez zásahu do celkovej sumy výdavkov, je potrebná 

zmena vo výdavkoch na školenia, kultúrne podujatia v obci hlavne kvôli výročiu 

C&M a položku na dokončenie rekonštrukcie cesty smerom na N. Hrušov. 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne 

 

    K bodu č. 5: 

C&M: 

Uskutočnila sa pracovná porada, ešte je potrebné doriešiť slávnostný obed, pozvať 

hostí: (farárov, poslanci, kontrolórka, podnikateľov ... )budú prebiehať obecné 

slávnosti ako každý rok, v tomto roku je naviac 765 výročie,  

Ešte je nutné zabezpečiť malé bránky na futbalový zápas, nakoľko v druhej časti 

ihriska bude kultúrny program. Vo štvrtok – priniesť sety z P. Čemerného, lavičky zo 

Strážskeho, stany postaviť treba skôr asi okolo 4-tej, je potrebné si rozdeliť úlohy na 

tento deň.  
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K bodu č. 6:   

Rôzne: 

Obhliadka MŠ na mieste realizácie. 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 28.06.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 07/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 28.06.2019 

 
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 28.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 07/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 28.06.2019 

 
k bodu :   3 Záverečný účet obce za rok 2018 

 

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

 

berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

schvaľuje  
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

schvaľuje  
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 480,15 

EUR. 

 

 
V Lesnom 28.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 07/03/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  28.06.2018 

 
k bodu : 4. Rozpočtové Opatrenie č.3 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
rozpočtové opatrenie č.3  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

  

 

 

 

V Lesnom 28.06.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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