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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 10/2019  

konaného dňa 06.11.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Ing. arch Martin Hakoš  

Milan Bereš  

 

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. Zníženie en. náročnosti budovy MŠ – práce naviac 

4. Zvyšovanie en. účinnosti obecného úradu v obci Lesné 

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, 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 09/2019 zo dňa 11.10.2019.  

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ – práce naviac: 

Poslanci sa zúčastnili na obhliadke priamo v budove materskej školy, práce boli 

prevedené až na nejaké menšie nedostatky a schválili úhradu zatiaľ 10000,-€, zvyšné 

prostriedky budú uhradené až po odstránení zistených nedostatkov na stavbe. 

 

OZ schválilo čiastočnú úhradu fin. prostriedkov v sume 10000,-€, zvyšná čiastka 

5000,-€ bude uhradená po odstránení nedostatkov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4:   

Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Lesné: 

Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko má obec uzatvorenú nájomnú zmluvu 

s pohostinstvom v budove OcÚ, nemôžme žiadať o úhradu v celkovej výške 

schválenej dotácie, ale musíme požiadať o zmenu PPA a neoprávnené výdavky 

v prepočte v sume 9530,42€ hradiť z našich zdrojov.  

  

OZ vzalo na vedomie informáciu o stave žiadosti o zmenu.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 5: 

Rôzne: 

Na minulom zasadnutí 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. Poslanci sa v diskusii dohodli, aby sa doplnilo zakreslenie, 

prípadne zameranie časti nášho pozemku, ale po kontakte s právnym zástupcom obce 

bolo zistené, že nie je možná takáto zámena bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov 

pozemkov.  

 

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

269/9. Dohodli sa, že najskôr sa vyberú na tvar miesta a tak sa rozhodne. 
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Ing. S. Tačár podal žiadosť na obecný úrad kvôli zníženiu rizika prípadného požiaru 

o zriadenie čistiaceho otvoru na komínovom telese, ktoré je využívané na vykurovanie 

prenajatých priestorov tuhými palivami. V diskusii sa vyjadrili súhlasne k realizácii na 

vlastné náklady nájomcu. 

 

Poslanci sa dohodli na brigáde v sobotu 9.11.2019 o 8.00 hod., je potrebné 

namontovať koše k autobusovým zastávkam, objednať firmu Stav-Trans na 

odstránenie starých zastávok, prípadne ďalšie potrebné úpravy. 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 06.11.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č.10/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 06.11.2019 

 
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 06.11.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.10/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 06.11.2019 

 
k bodu :   3 Zníženie en. náročnosti budovy MŠ – práce naviac 

 

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

 

berie na vedomie  
informáciu starostu obce o stave predmetnej stavby a na základe obhliadky miesta  

 

 schvaľuje  
úhradu časti faktúry vo výške 10 000,- € . Zvyšná čiastka 5000,- € bude uhradená po 

odstránení zistených nedostatkov. 

 

 
V Lesnom 11.10.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.10/03/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  06.11.2019 

 
k bodu : 4. Zvyšovanie en. účinnosti obecného úradu v obci Lesné 

 

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

 

berie na vedomie  
informáciu starostu obce o stave predmetnej stavby a o stave žiadosti o zmenu. 

 

 

 

 

V Lesnom 06.11.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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