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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 08/2019  

konaného dňa 22.08.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Milan Bereš  

Ing. arch Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

 

. 

  

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. Realizácia spevnených plôch pri OcÚ 

4. Nákup zariadenia do kuchyne MŠ 

5. Informácia o realizovaných projektoch 

6. Rôzne 

7. Záver 

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

kontrolórka navrhla doplniť do programu plán kontrolnej činnosti na II.polrok ako bod  

č.6. 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: 

Ľuboš Rybnický, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje 
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     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 07/2019 zo dňa 28.06.2019.  

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Starosta obce informoval prítomných o uskutočnenom verejnom obstarávaní na 

realizáciu spevnených plôch pri budove obecného úradu, vychádza to na sumu 

13955,83€, víťazná firma je Stavbystav s.r.o.. Poslanci navrhli zakomponovať do 

zmluvy ukončenie do 2 mesiacov a žiadne ďalšie námietky k realizácii spevnených 

plôch už nemali. 

OZ schválilo realizáciu spevnených plôch pri obecnom úrade podľa VO. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4:   

Starosta obce informoval prítomných o uskutočnenom verejnom obstarávaní na 

dodávku a montáž zariadenia novej kuchyne v materskej škole v sume 12266,40€, 

víťazná firma je Elektroservis VV s.r.o. Vranov N/Topľou. Na túto investíciu sme 

dostali aj dotáciu vo výške 5000,- € z Ministerstva financií SR. Poslanci nemali žiadne 

námietky k tejto nutnej investícii.  

OZ schválilo nákup zariadenia do kuchyne MŠ na základe VO. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 5: 

Informácia o realizovaných projektoch: 

Starosta oboznámil prítomných o realizácii cesty smerom na N. Hrušov, realizácii 

cesty v hornej časti obce, prišiel nám oznam, že sa bude čistiť melioračný kanál 1,6 

km, ktorý prechádza cez náš kataster, realizoval sa požiarny rebrík za budovou OcÚ, 

už sú prichystané lavičky do zastávok a čakáme za odpadovými košmi. Uskutočnila sa 

brigáda na cintoríne na osvetlenie a taktiež sa urobila fasáda na zastávkach. Ďalej nám 

prišiel oznam o schválení dotácie na kamerový systém v obci. Poslanci sa dohodli na 

ešte jednej brigáde, aby sa už dokončilo všetko okolo autobusových zastávok na 

sobotu 14.9.2019, aby sa tie staré už odstránili. 

OZ vzalo na vedomie informácie o realizovaných projektoch. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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    K bodu č. 6: 

Kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na ďalší polrok 2019. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky na doplnenie. 

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 7:   

Rôzne: 

Poslanec Hakoš ako člen za radu MŠ navrhol dokúpiť do materskej školy nový 

nábytok hlavne do tried, nakoľko sa všetko rekonštruuje. 

Poslanec Krajňák informoval o neporiadku pri arónii, sú tam porozhadzované fľaše... 

bandasky. 

Referentka obce informovala poslancov o nutnosti schváliť rozpočtové opatrenie č.4, 

ide o zmeny, ktoré boli už schválené na dnešnom zasadnutí. 

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.4 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 22.08.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č.08/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 22.08.2019 

 
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 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.08/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 22.08.2019 

 
k bodu :   3 Realizácia spevnených plôch pri OcÚ 

 

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

 

schvaľuje  

 
realizáciu spevnených plôch pri OcÚ , práce budú realizované na základe VO pre predmetný 

projekt . 

 

 

 
V Lesnom 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.08/03/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  22.08.2019 

 
k bodu : 4. Nákup zariadenia do kuchyne MŠ 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
nákup zariadenia do kuchyne MŠ , nákup bude realizovaný na základe VO pre predmetný 

projekt . 

  

 

 

 

V Lesnom 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.08/04/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  22.08.2019 

 
k bodu : 5. Informácia o realizovaných projektoch 

 

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

 

berie na vedomie 

                                                                                          
informáciu starostu obce o realizovaných projektoch . 

  

 

 

 

V Lesnom 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.08/05/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  22.08.2019 

 
k bodu : 6. Plán kontrol kontrolóra obce 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
plán kontrol kontrolóra obce na 2. polrok 2019 . 

  

 

 

 

V Lesnom 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.08/06/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  22.08.2019 

 

k bodu : 7. Rozpočtové Opatrenie č.4 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
rozpočtové opatrenie č.4  , ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

  

 

 

 

V Lesnom 22.08.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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