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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 09/2019  

konaného dňa 11.10.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Ing. arch Martin Hakoš  

Ľuboš Rybnický  

 

 

Milan Bereš  

(ospravedlnený z os. 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

4. Interná smernica č. 1/2019 O rozpočtových pravidlách obce Lesné 

5. Informácia o realizovaných projektoch 

6. Akcia „Október mesiac úcty k starším“ 

7. Rôzne 

8. 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: 

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

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 08/2019 zo dňa 22.08.2019.  

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Kontrolórka obce informovala o kontrole na obecnom úrade, boli preverené všetky 

dokumenty, VZN, smernice, urobil sa podrobný zoznam o všetkých týchto 

dokumentoch. Navrhla zverejniť na stránku obce poniektoré dokumenty, hlavne VZN 

a dodatky k nim, taktiež je potrebné riešiť, že čo s novým PHSR. 

Súčasne informovala o kontrole dokladov a čerpania výdavkov OŠK Lesné. 

OZ vzalo na vedomie správu kontrolórky obce. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4:   

Starosta obce informoval prítomných o úpravách internej smernice č.2 z roku 2013, 

zmeny sú zapracované v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Poslanci nemali námietky ani žiadne pripomienky k zmenám 

v tejto smernici. 

OZ schválilo internú smernicu č. 1/2019 o rozpočtových pravidlách. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 5: 

Informácia o realizovaných projektoch: 

MŠ je pred dokončením, bol doručený zoznam prác naviac, poslanci si zoznamy 

zobrali preštudovať domov a potom to postupne prejdú a prejednajú. Je potrebné sa 

osobne stretnúť s dodávateľom stavby na tvare miesta ohľadom upresnenia prác naviac 

ako bolo v projekte.  

 

Kamerový systém: je podpísaná zmluva, ale realizovať sa bude až na budúci rok. 

Obecný úrad: ukončuje sa rekonštrukcia a postupne sa pripravujú potrebné doklady 

k žiadosti o refundáciu z PPA. 

 

OZ vzalo na vedomie informáciu o realizovaných objektoch.  

OZ odporučilo zvolať stretnutie s dodávateľom MŠ. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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    K bodu č. 6: 

Október úcty k starším: 

Poslanci sa dohodli na termíne 26. október, je potrebné zabezpečiť pohostenie 

a program a zároveň vyžadovať potvrdenie účasti od občanov na tejto akcii. 

OZ schválilo konanie akcie „Úcta k starším“ dňa 26.10.2019. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
 

K bodu č. 7:   

Rôzne: 

Starosta oboznámil prítomných o ústnej žiadosti p. Radoslava Tkáča ohľadom zámeny 

pozemku v MŠ za pozemok obecný, ktorý je v súčasnosti v nájme u firmy Zamio. Je 

potrebné sa poradiť s právnikom na ďalšom postupe a právne to ošetriť. Presúva sa to 

na ďalšie zasadnutie. 
 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. M. Berillu ohľadom prenájmu časti parcely 

č. 260 za jeho pozemkom, o ktorú sa dlhodobo aj tak stará a súčasne prednostného 

odkúpenia, ak by obec predávala daný pozemok niekedy v budúcnosti. Poslanci 

súhlasili s dlhodobým prenájmom priľahlého pozemku s predkupným právom. 

OZ schválilo dlhodobý prenájom daného pozemku za 1,-€/rok s predkupným právom 

pre M.Berillu. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
 

Žiadosť p. I. Hrubého o odpredaj obecného pozemku pod ich vlastnými budovami p.č. 

269/9. Presúva sa na ďalšie OZ, keď budú prítomní všetci poslanci. 

Pani kontrolórka pripomenula rozpočet na ďalšie obdobie a  navrhla pripraviť návrhy 

k novému rozpočtu. 

Ďalej informovala o výzvach MAS Duša pre obce, nežiada sa na žiaden projekt z našej 

strany, je potrebné sa zapojiť. 
 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 11.10.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Ľuboš Rybnický 

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

Eduard Ovšonka              Peter Bobík, starosta obce 

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

Zapísala: Jana Bobíková      
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Uznesenie č. 09/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 11.10.2019 

 
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 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.09/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 11.10.2019 

 
k bodu :   3 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

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

 

berie na vedomie  

 
správu hlavného kontrolóra obce . 

 

 

 
V Lesnom 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 09/03/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.10.2019 

 
k bodu : 4. Interná smernica č.1/2019 O rozpočtových pravidlách obce Lesné 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
smernicu č.1/2019 O rozpočtových pravidlách obce Lesné . 

  

 

 

 

V Lesnom 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 09/04/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.10.2019 

 
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 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 09/05/2019 
 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  11.10.2019 

 

k bodu : 8. Rôzne 

 

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

 

schvaľuje 

                                                                                          
na základe žiadosti dlhodobý prenájom časti pozemkov E-KN č. 260, KÚ Lesné 

s predkupným právom pre p. Michala Berillu  v sume 1 €/rok. 

  

 

 

 

V Lesnom 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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