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Zápisnica z obecného zastupiteľstva v Lesnom  

č. 11/2019  

konaného dňa 13.12.2019 

Prítomní: 

Starosta obce Poslanci obecného zastupiteľstva 

Peter Bobík  Prítomní:  Neprítomní: 

Eduard Ovšonka 

Ján Krajňák  

Ing. arch Martin Hakoš  

Milan Bereš  

Ľuboš Rybnický  

 

 

Kontrolórka obce:  

Referentka obce: Jana Bobíková 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Výzva na uzatvorenie dohody o výške kompenzačných nárokov – f. Parades 

4. Výročná správa za rok 2018 

5. Dodatok č.2 VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

6. Dodatok č. 2 k Štatútu Obce Lesné 

7. Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - odkanalizovanie obcí 

8. Rozpočet na rok 2020-2022 

9. Žiadosť p. Mesároš 

10. Silvester 2019 

11. Rôzne 

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

a navrhol posunúť bod č.10 a doplniť bod Žiadosť o dotáciu na vypracovanie 

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné. Poslanci 

nemali námietky k tejto zmene.   

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 

 

     K bodu č. 2:   

Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 10/2019 zo dňa 06.11.2019.  

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

splnené.     

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

     K bodu č. 3:   

Parades n.o.: 

Starosta obce informoval o doručenej výzve obci od právneho zástupcu firmy Parades, 

ohľadom uzatvorenia dohody, preplatenia nákladov uskutočnených prestavbou v KD. 

Právny zástupca obce sa vyjadril, že čiastočne zhodnotil budovu a preto by bolo dobré 

predísť súdnemu sporu a čiastočne schváliť čiastočnú úhradu, ale ostatné veci sú 

nevyužiteľné pre obec. V takom duchu sa vyjadrili aj poslanci, napísať spolu 

s právnikom obce adekvátnu odpoveď a že sú ochotní uhradiť náklady vo výške 

max.1150,-€. OZ sa vyjadrilo, že platí staršie uznesenie OZ č. 06/06/2019. 

 

OZ schválilo čiastočnú úhradu finančných prostriedkov v sume 1150,-€. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 4:   

Výročná správa obce za rok 2018: 

Referentka obce oboznámila s obsahom  výročnej správy obce za rok 2018. Poslanci 

nemali námietky k tomuto dokumentu obce. 

OZ vzalo na vedomie výročnú správu obce za rok 2018.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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    K bodu č. 5: 

Dodatok č.2 k VZN 1/2012: 

Starosta obce informoval o pripravenom dodatku č.2 k VZN 1/2012 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zmena 

nastane v poplatku za vývoz TKO z 9,-€ na 12,-€/osobu/rok, nakoľko cena za odvoz 

a likvidáciu odpadov išla rapídne hore, došlo k úprave dokladov k úľave na dani 

a dokladov preukazujúcich danú skutočnosť. VZN bolo zverejnené v zákonnej dobe, 

poslanci nemali námietky a tento dodatok schválili. 

 

OZ schválilo dodatok č.2 k VZN 1/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 6: 

Dodatok č.2 k Štatútu obce Lesné: 

Starosta informoval o dodatku č.2 k Štatútu obce, sú tam úpravy ohľadom 

programového rozpočtu obce. Poslanci nemali pripomienky k tejto úprave.  

 

OZ vzalo schválilo dodatok č.2 k Štatútu obce Lesné.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 7: 

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - odkanalizovanie obcí: 

Starosta informoval o spoločnom odkanalizovaní okolitých obcí, o príprave verejného 

obstarávania, projektovej dokumentácie, znášať náklady 12,5% neskôr refundované 

z MAS DUŠA. Vyzval poslancov k diskusii, kde sa vyjadrili súhlasne zapojiť sa do 

tohto projektu. 

OZ súhlasilo 

 s uzavretím Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby 

realizácie projektu s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného 

vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, 

Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ realizovaného 

v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú 

v súlade s platnými územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR 

jednotlivých obcí, 

OZ schválilo 

a) Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby realizácie 

projektu s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho 

projektu odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad 
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Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ realizovaného v rámci 

Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú v súlade 

s platnými územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR jednotlivých obcí, 

b) finančnú spoluúčasť obce vo výške 12,5 % na oprávnených nákladov, ktoré 

vzniknú v nasledujúcich aktivitách a to: 

• spojených s vypracovaním návrhu Dohody o príležitostnom spoločnom 

verejnom obstarávaní a zapracovaním pripomienok spojených s touto dohodou. 

• nákladov spojených s prípravou dokumentácie verejného obstarávania na 

spracovanie projektovej dokumentácie odkanalizovania obcí Lesné, Nacina 

Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza 

(opis predmetu VO a organizácie procesu VO do fázy výberu dodávateľa 

projektu. 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov týkajúcich sa 

obce Lesné, ktoré budú nevyhnutné, resp. vyvolané predmetným projektom, 

z rozpočtu obce Lesné. 

OZ splnomocnilo 

 Združenie obcí „DUŠA“ zastupovať obec ako poverený verejný obstarávateľ podľa § 

7 ods. 1 písm. e) ZVO) pri zabezpečovaní projektu uvedeného v bode a tohto 

uznesenia. 

OZ poskytne 

a)  súčinnosť pri príprave a realizácii Spracovania projektovej dokumentácie 

odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté 

Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) súčinnosť obce pri zabezpečení financovania prevádzky a udržateľnosti projektu 

minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 8: 

Rozpočet na rok 2020-2022: 

S návrhom rozpočtu boli všetci poslanci oboznámení, referentka obce podrobnejšie 

vysvetlila jednotlivé položky, na ktoré sa poslanci pýtali, navrhli ešte menšie zmeny 

v niektorých položkách výdavkovej časti a bez ďalších návrhov rozpočet na rok 2020 

schválili v celkovej výške na príjmovej časti 383656,- a výdavkovej časti 382961,- 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2020. 

OZ vzalo na vedomie rozpočet na roky 2021-2020. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 
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K bodu č. 9: 

Žiadosť p. Mesároš: 

Starosta informoval o žiadosti Š. Mesároša ohľadom prenajatia miestnosti 

v priestoroch MŠ, alebo na inom mieste v obci ako refundáciu za bezplatné fotenie 

obecných akcií. 

Poslanci nemali námietky k tejto žiadosti a schválili poskytnutie priestorov v KD v 

miestnosti na poschodí ako refundáciu za fotenie obecných akcií. 

OZ schválilo poskytnutie priestorov v KD. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 10 

Starosta obce informoval o opätovnej možnosti zapojiť sa o dotáciu na vypracovanie 

spoločného Územného plánu obcí Petrovce N/L, Suché a Lesné. Tento projekt bol 

v minulom roku neúspešný, ale teraz máme znovu možnosť získať dotáciu. Poslanci 

súhlasili so zapojením to tejto výzvy a s tým spojeným verejným obstarávaním, 

financovaním projektu 20% z celkových nákladov na účel dotácie, ktoré sa rozdelia 

medzi jednotlivé obce. 

 

OZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu riešenia 

spoločného Územného plánu obcí Petrovce N/L, Suché a Lesné. 

OZ schválilo financovanie projektu najmenej vo výške 20% z celkových nákladov na 

účel dotácie. 

OZ schválilo zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania spoločného 

Územného plánu. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

    K bodu č. 11: 

Rôzne: 

Silvester 2019: 

Poslanci sa v diskusii dohodli na povinnostiach ohľadom prípravy Silvestra 2019, 

v tomto roku sa bude konať za budovou Kultúrneho domu s rovnakým občerstvením a 

programom ako po iné roky. 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil. 

V Lesnom, 13.12.2019 

Overovatelia zápisnice: 
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Milan Bereš 

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

Eduard Ovšonka 

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

Zapísala: Jana Bobíková         

 

                                                                                                Peter Bobík 

                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 11/01/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 13.12.2019 

 
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 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/02/2019 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné 

konaného dňa 13.12.2019 

 
k bodu :   3 Výzva na uzatvorenie dohody o výške kompenzačných nárokov – 

f.Parades 

 

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

 

 

 odporúča  

  
starostovi obce v spolupráci s právnikom obce vypracovať adekvátnu odpoveď v duchu , že 

platí staršie uznesenie OZ č.  06/03/2019 zo dňa 13.6.2019 , pričom OZ súhlasí s úhradou vo 

výške do 1150 €. 

 

 
V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

http://www.lesne.ocu.sk/
mailto:lesne@gmail.com


Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-8- 

 

 

 

Uznesenie č. 11/03/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 
k bodu : 4. Výročná správa za rok 2018 

 

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

 

berie na vedomie 

 
Výročnú správu za rok 2018 . 

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 11/04/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 
k bodu : 5. Dodatok č.2 VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

 

schvaľuje 

 
dodatok č.2 k VZN 1/2012  . 

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č.11/05/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 
k bodu : 6. Dodatok č.2 k Štatútu obce Lesné 

 

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

 

schvaľuje 

 
Dodatok č.2. k Štatútu obce . 

 

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 11/06/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné konaného  dňa  13.12.2019 

 

k bodu : 7. Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní – odkanalizovanie 

obcí 

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

 

súhlasí 
s uzavretím Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby realizácie projektu 

s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí 

Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ 

realizovaného v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú v súlade 

s platnými územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR jednotlivých obcí,  

 

schvaľuje 
a) Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby realizácie projektu 

s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí 

Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ 

realizovaného v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú v súlade 

s platnými územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR jednotlivých obcí, 

b) finančnú spoluúčasť obce vo výške 12,5 % na oprávnených nákladov, ktoré vzniknú 

v nasledujúcich aktivitách a to: 

▪ spojených s vypracovaním návrhu Dohody  o príležitostnom spoločnom verejnomobstarávaní 

a zapracovaním pripomienok spojených s touto dohodou. 

▪ nákladov spojených s prípravou dokumentácie verejného obstarávania na spracovanie projektovej 

dokumentácie odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté 

Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza (opis predmetu VO a organizácie procesu VO do fázy výberu 

dodávateľa projektu. 

▪ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov týkajúcich sa obce Lesné, ktoré 

budú nevyhnutné, resp. vyvolané predmetným projektom, z rozpočtu obce Lesné . 

 

splnomocňuje 
Združenie obcí „DUŠA“ zastupovať obec ako poverený verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. e) ZVO) pri zabezpečovaní projektu uvedeného v bode a tohto uznesenia. 

 

poskytne 
a) súčinnosť pri príprave a realizácii Spracovania projektovej dokumentácie odkanalizovania 

obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a 

Zbudza v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) súčinnosť obce pri zabezpečení financovania prevádzky a udržateľnosti projektu 

minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 
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Uznesenie č. 11/07/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 
k bodu : 8. Rozpočet na rok 2020-2022 

 

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

 

schvaľuje 

 
Rozpočet obce na roky 2020-2022 .  

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.11/08/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 
k bodu : 9. Žiadosť p. Mesároš 

 

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

 

schvaľuje 

 
poskytnutie priestorov pre p. Mesároša v priestoroch KD .  

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

Peter Bobík 

starosta obce 

 

 

 

 

http://www.lesne.ocu.sk/
mailto:lesne@gmail.com


Obecné zastupiteľstvo Lesné 
Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431 
-12- 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/09/2019 
 

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce Lesné  

konaného  dňa  13.12.2019 

 

k bodu : 10. Žiadosť o dotáciu na vypracovanie spoločného Územného plánu obcí 

Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné 

 

 

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

 

schvaľuje 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu riešenia spoločného Územného 

plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné,  

 

b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % z celkových nákladov na účel dotácie 

podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce,   

 

c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania spoločného Územného plánu obce 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

 

V Lesnom 13.12.2019 

                                                                             Peter Bobík 

                                                                             starosta obce 
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