
1 
 

ZÁPISNICA z PRVÉHO USTANOVUJÚCEHO 
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lesná, konaného 

dňa 25. novembra 2022. 
 
Prítomní: starosta obce – Ján Michna 
 
                   Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Peter Irha 
 Gabriel Michna 
 Mgr. Mária Šromovská 
 PaedDr. Anna Dudová, PhD. 
 Vladimír Duda 

                                   
Neprítomní  - Ing. Štefan Murdza, predseda MVK - ospravedlnený 
 
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce – Ing. Júlia Rybovičová 
                            pracovníčka obecného úradu – Mária Irhová     
 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.  
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  
6. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva. 
7. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho a zároveň prvého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
10. Vymenovanie zástupcu starostu obce. 
11. Určenie platu starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie. 
12. Stanovisko  hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná k návrhu rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 

2023 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Veľká Lesná na roky 2024 a 2025. 
13. Návrh rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu Obce Veľká 

Lesná na roky 2024 a 2025. 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná k 31.03.2023 a zároveň 

schválenie poverenia hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná na výkon kontrolnej činnosti 
k 31.03.2023. 

15. Úprava rozpočtu na rok 2022. 
16. Úprava poplatkov za služby poskytované obcou. 
17. Diskusia. 
18. Návrh na uznesenie. 
19. Záver. 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší a zároveň novozvolený starosta obce Ján               
Michna a zároveň privítal všetkých prítomných. 
Starosta obce skonštatoval, že je 100 % účasť na obecnom zastupiteľstve a obecné   zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
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K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo určilo Gabriela Michnu a Vladimíra Dudu za overovateľov zápisnice. 
Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ján Michna pracovníčku    
obecného úradu Máriu Irhovú. 
Poslanci súhlasili, aby funkciu zapisovateľky obecných zasadnutí vykonávala p. Mária Irhová počas    
celého volebného obdobia. 
Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 
 
K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. 
 
Z dôvodu neprítomnosti predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Štefana Murdzu informovala 
prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022, 
zapisovateľka miestnej volebnej komisie p. Mária Irhová. 
V obci Veľká Lesná sa volilo v jednom okrsku. Z celkového počtu voličov zapísaných v zozname voličov 
374 sa na hlasovaní zúčastnilo 278 voličov, čo je 74,33 %. 
Za starostu obce bol opätovne zvolený Ján Michna. Z počtu platných hlasov 277 odovzdaných pre 
voľby starostu obce získal 106 platných hlasov. 
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lesnej boli zvolení títo kandidáti: 

 Peter Irha, Kresťanskodemokratické hnutie                                       200 platných hlasov 
 Gabriel Michna, nezávislý kandidát                                                      161 platných hlasov 
 Mgr. Mária Šromovská, Kresťanskodemokratické hnutie                136 platných hlasov 
 PaedDr. Anna Dudová, PhD, Kresťanskodemokratické hnutie        134 platných hlasov 
 Vladimír Duda, Kresťanskodemokratické hnutie                                125 platných hlasov 

 
Kópia zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Veľká Lesná vo voľbách do 
orgánov samosprávy obcí tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lesnej berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce Veľká Lesná. 
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
K bodu č. 4 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
 
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Mária Irhová vyzvala starostu obce Jána Michnu, aby zložil 
zákon predpísaný sľub starostu obce.  
Novozvolený starosta obce Ján Michna sľub starostu obce prečítal a potvrdil ho svojim podpisom. 
Starostom podpísaný text sľubu tvorí prílohu zápisnice. 
Po tomto akte sa novozvolený starosta obce Ján Michna ujal vedenia obecného zastupiteľstva.  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ján Michna zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 
 
K bodu 5 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta obce vyzval novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce Ján Michna im prečítal predpísaný 
text sľubu a novozvolení poslanci ho potvrdili svojim „sľubujem“ a svojim podpisom pod jeho text. 
Poslancami podpísaný text sľubu tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 
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K bodu 6 - Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a  
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. 
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie p. Mária Irhová odovzdala starostovi obce osvedčenie 
o zvolení za starostu obce a poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení za poslanca 
obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 
 
K bodu 7 - Schválenie programu rokovania ustanovujúceho a zároveň prvého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu rokovania obecného 
zastupiteľstva a s návrhom zmeny programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
Návrh zmeny programu rokovania spočíva v doplnení bodov: 

17. Žiadosť ĽOŠZ Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie na rozvoj športovej – futbalovej zdatnosti 
detí na rok 2023. 

18. Žiadosť Spišskej katolíckej charity o poskytnutie dotácie na rok 2023.     
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lesná schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
s navrhnutými zmenami programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré spočívajú v doplnení 
týchto bodov: 

17. Žiadosť ĽOŠZ Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie na rozvoj športovej – futbalovej zdatnosti 
detí na rok 2023. 

18. Žiadosť Spišskej katolíckej charity o poskytnutie dotácie na rok 2023.     
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenia č. 4 a 5 boli prijaté. 
             
Schválený program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.  
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  
6. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva. 
7. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho a zároveň prvého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
10. Vymenovanie zástupcu starostu obce. 
11. Určenie platu starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie. 
12. Stanovisko  hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná k návrhu rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 

2023 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Veľká Lesná na roky 2024 a 2025. 
13. Návrh rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu Obce Veľká 

Lesná na roky 2024 a 2025. 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná k 31.03.2023 a zároveň 

schválenie poverenia hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná na výkon kontrolnej činnosti 
k 31.03.2023. 

15. Úprava rozpočtu na rok 2022. 
16. Úprava poplatkov za služby poskytované obcou. 
17. Žiadosť ĽOŠZ Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie na rozvoj športovej – futbalovej zdatnosti 

detí na rok 2023. 
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18. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023.     
19. Diskusia. 
20. Návrh na uznesenie. 
21. Záver. 

 
K bodu 8 – Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Lesná vo volebnom období 2022 – 2026 nezriadilo obecnú radu. 
Uznesenie č. 6 bolo prijaté. 

 
K bodu 9 - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lesnej pre volebné obdobie 2022 – 2026 zriadilo tieto komisie: 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 
Komisia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lesnej na ochranu verejného záujmu sa zriaďuje a plní 
úlohy podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a má osobitné postavenie: 

 prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce a poslancov podľa zákona, vedie ich 
evidenciu, písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom 
„Oznámenie podľa ústavného zákona – neotvárať“, 

 posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, 
zamestnaní alebo činností,  

 požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od 
dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa zákona, 

 podáva podnety príslušného daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti 
a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného 
funkcionára za dostatnočné. 
 

predseda – Gabriel Michna 
členovia – Peter Irha 

    - Vladimír Duda 
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
 
Komisia na ochranu verejného poriadku, riešenia sťažnosti a priestupkov: 

 spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia a pri správe a údržbe verejnej zelene,  
 kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom, 
 predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,  
 spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu, 
 podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov, 
 podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných 

priestranstvách obce a verejne prístupných miestach, 
 spolupracuje pri šetrení sťažnosti a podnetov od občanov obce. 

 
predseda – Vladimír Duda 
členovia – Peter Irha 

    - Gabriel Michna 
 

Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
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Komisia inventarizačná, finančná a správy obecného majetku: 
 prejednáva návrh rozpočtu obce a jeho zmeny, čerpanie rozpočtu a záverečný účet, 
 prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, 
 prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce, 
 dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce,  
 k poslednému mesiacu roka predkladá správu o priebehu a výsledku inventarizácie 

hmotného a nehmotného majetku obce, predkladá návrh na vyradenie hmotného 
a nehmotného majetku a prebytočného majetku na jeho odpredaj,  

 zodpovedá za správne a presné vykonávanie inventarizácie. 
 
predseda – Peter Irha 
členovia – PaedDr. Anna Dudová, PhD. 

    - Mgr. Mária Šromovská 
 

Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
 
Komisia sociálnej starostlivosti: 

 posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne 
postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov, 

 posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí 
potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba, 

 posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže, 
 posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy, 
 posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na 

rokovanie obecného zastupiteľstva, 
 poskytuje pomoc občanom v hmotnej núdzi. 

 
predseda – Gabriel Michna 
členovia - PaedDr. Anna Dudová, PhD. 

    - Mgr. Mária Šromovská 
 

Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 7 bolo prijaté. 
 
K bodu 10 - Vymenovanie zástupcu starostu obce. 
 
Starosta obce Ján Michna vymenoval za svojho zástupcu poslanca obecného zastupiteľstva 
Petra   I r h u. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie zástupcu starostu obce. 
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
K bodu 11 - Určenie platu starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie. 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lesnej určilo plat starostu obce Veľká Lesná podľa § 3 ods. 1 
v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,65 násobku 
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za rok 2021 a zvýšenie podľa § 4 ods. 2 o 25 % s účinnosťou odo dňa, nasledujúceho po dni, 
kedy opätovne zvolený starosta zložil sľub starostu obce, t.j. od 26.11.2022. 
Návrh na prerokovanie platu starostu obce tvorí prílohu zápisnice. 

 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 8 bolo prijaté. 
 
K bodu 12 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná k návrhu rozpočtu Obce Veľká Lesná                       
na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Veľká Lesná na roky 2024-2025. 
 
Hlavná kontrolórka Obce Veľká Lesná Ing. Júlia Rybovičová predniesla prítomným svoje stanovisko 
k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 v ktorom 
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2023 a návrh 
viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie.  
Poslanci toto stanovisko vzali na vedomie a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce 
Veľká Lesná na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Veľká Lesná na roky 2024 a 2025 
tvorí prílohu zápisnice.  
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
K bodu 13 - Návrh rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu Obce 
Veľká Lesná na roky 2024 a 2025. 
 
Pracovníčka obecného úradu Mária Irhová predniesla prítomným poslancom návrh rozpočtu Obce 
Veľká Lesná na rok 2023. Bežný rozpočet obce na rok 2023 je zostavený ako prebytkový rozpočet vo 
výške: príjmy 213.945 € a výdavky 208.945 €. Kapitálový rozpočet obce na rok 2023  je zostavený ako 
schodkový vo výške 5.000 €. Finančné operácie sú nulové. 
Predložený návrh rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet vo 
výške 213.945 €. 
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2023 schválili, návrh viacročného rozpočtu Obce Veľká Lesná na roky 
2024 a 2025 vzali na vedomie  a návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenia č. 3 a 9 boli prijaté. 
 
K bodu 14 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná k 31.03.2023 
a zároveň schválenie poverenia hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná na výkon kontrolnej činnosti 
k 31.03.2023. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce 
Veľká Lesná k 31.03.2023 a zároveň schválili aj poverenie Hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná Ing. 
Júliu Rybovičovú na výkon kontrolnej činnosti k 31.03.2023  v zmysle plánu Hlavného kontrolóra Obce 
Veľká Lesná. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná k 31.03.2023 tvorí prílohu 
zápisnice.  
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 10 bolo prijaté. 
 
K bodu 15 - Úprava rozpočtu na rok 2022. 
 
Pracovníčka obecného úradu predniesla prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce na 
rok 2022 podľa rozpočtového opatrenia č. 3, zo dňa 25.11.2022 v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z.z.  
Poslanci túto úpravu rozpočtu Obce Veľká Lesná na rok 2022 podľa predloženého rozpočtového 
opatrenia č. 3 schválili. 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 25.11.2022 tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie č. 11 bolo prijaté. 
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K bodu 16 – Úprava poplatkov za služby poskytované obcou. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že z dôvodu inflácie je potrebné upraviť výšku poplatkov za 
služby poskytované obcou a predložil poslancom návrh cenníka na schválenie. 
Poslanci tento návrh cenníka poplatkov za služby poskytované obcou schválili. 
Cenník za služby poskytované obcou tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 12 bolo prijaté. 
 
K bodu 17 - Žiadosť Ľubovnianskeho okresného športového združenia o poskytnutie dotácie na rok 
2023. 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obci bola dňa 22.11.2022 doručená žiadosť 
Ľubovnianskeho okresného športového združenia o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023 na 
rozvoj športovej – futbalovej zdatnosti detí z našej obce.  
Poslanci po prerokovaní žiadosť neschválili. 

 
Hlasovanie:  za: 0,   proti: 4 (Irha, Michna, Šromovská,, Duda),   zdržal sa: 1 (Dudová) 
Uznesenie č. 14 bolo prijaté. 
 
K bodu 18 - Žiadosť Spišskej katolíckej charity Spišská Stará Ves o poskytnutie dotácie na rok 2023. 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obci bola dňa 21.11.2022 doručená žiadosť  
Spišskej katolíckej charity Spišská Stará Ves o poskytnutie dotácie na rok 2023.  
Z dôvodu, že Spišská katolícka charita Spišská Stará Ves poskytuje občanom našej obce  
ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí, poslanci schválili dotáciu vo výške 200 €, 
ktorú žiadala. 
 
Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 13 bolo prijaté. 
 
K bodu 19 - Diskusia. 
 
V diskusií požiadali o slovo títo poslanci.  

 PaedDr. Anna Dudová PhD., ktorá sa pýtala starostu obce, ako je to s odmenami vo výške 
 500 € pre zamestnancov školy. 
Starosta jej odpovedal, že obec nedostala navýšené podielové dane na tento konkrétny účel. 

 Peter Irha, ktorý sa pýtal starostu, či by sa nedala orezať lipa na cintoríne a či by sa nedalo 
niečo robiť s vodičmi, ktorí jazdia rýchlo cez obec. 
Starosta na to odpovedal, že už bola firma pozrieť na tú lipu, ale sa do orezávania nepustila. 
Pokúsi sa niečo vybaviť.  

 Gabriel Michna, ktorý sa pýtal starostu, či by sa nedalo zriadiť autobusovú zastávku v lokalite 
obce „Pod rina“ a či by sa nedali namontovať dopravné zrkadlá pri moste, pri súpisnom čísle 
115 a pod gurou. 
Starosta na to odpovedal, že o autobusovú zastávku sa bude informovať na Okresnom úrade 
a u príslušných dopravcov. Dopravné zrkadlá zaobstará z dôvodu bezpečnosti. 
 

K bodu 20 - Návrh na uznesenia.  
 
Poslanci schválili návrh na uznesenia obecného zastupiteľstva a uznesenia obecného zastupiteľstva č. 
1 až č. 14 tvoria prílohu zápisnice. 
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Hlasovanie:  za: 5 (Irha, Michna, Šromovská, Dudová, Duda),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
 
K bodu 21 - Záver. 
 
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  
ustanovujúce a zároveň prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Veľká Lesná. 
 
 
 
 
Zapísala: Mária   I r h o v á   ......................................... 
 
 
 
Vo Veľkej Lesnej, 01.12.2022 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Gabriel  M i c h n a     ........................................ 
  
 
                                            Vladimír   D u d a   ..............................................  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 


