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ZÁPISNICA z DRUHÉHO  
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lesná, konaného 

dňa 16. januára 2023. 
 
 
Prítomní: starosta obce – Ján Michna 
 
                   Poslanci obecného zastupiteľstva: 

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

                                   
Neprítomní  - Gabriel Michna – ospravedlnený 
                       - Vladimír Duda - ospravedlnený 
 
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce – Ing. Júlia Rybovičová 
                            pracovníčka obecného úradu – Mária Irhová     
 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie. 
4. Určenie podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná. 
5. Návrh dodatku č. 1/2023 ku VZN č. 1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lesná. 
6. Návrh dodatku č. 2/2023 ku VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
7. Diskusia. 
8. Návrh na uznesenia. 
9. Záver. 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ján Michna a zároveň privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta obce skonštatoval, že je 60 % účasť na obecnom zastupiteľstve a obecné   zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 
K bodu 2 - Schválenie programu rokovania druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania obecného zastupiteľstva, 
ktorý poslanci obdržali. Zároveň ich oboznámil s návrhom zmeny programu rokovania obecného 
zastupiteľstva.  
Návrh zmeny programu rokovania spočíva v doplnení bodu: 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022. Ostatné 
body programu sa posúvajú. 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lesná schvaľuje upravený program rokovania obecného 
zastupiteľstva s navrhnutou zmenou programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá spočíva 
v doplnení bodu: 
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7. Správa hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022. Poradie 
nasledujúcich bodov programu sa posúva. 

 
Hlasovanie:  za: 3 (Irha, Šromovská, Dudová),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenia č. 15 a 16 boli prijaté. 
 
Schválený program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie. 
4. Určenie podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná. 
5. Návrh dodatku č. 1/2023 ku VZN č. 1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lesná. 
6. Návrh dodatku č. 2/2023 ku VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
7. Správa hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
8. Diskusia. 
9. Návrh na uznesenia. 
10. Záver. 

 
K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie. 
 
Obecné zastupiteľstvo určilo PaedDr. Annu Dudovú PhD. a Mgr. Máriu Šromovskú za overovateľov 
zápisnice. 
Uznesenie č. 17 bolo prijaté. 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu návrhovej komisie, do ktorej   
boli jednohlasne zvolení  Peter Irha a PaedDr. Anna Dudová PhD.. 
Uznesenie č. 18 bolo prijaté. 
 
K bodu 4 – Určenie podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľká 
Lesná.  
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňom 31.03.2023 končí funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra obce. Na základe tejto skutočnosti a v súlade s §18a zák. č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej 
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba 
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Navrhol 
Obecnému zastupiteľstvu, aby vyhlásilo voľby Hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná na deň 
24.03.2023. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoju písomnú prihlášku na obecnom 
úrade najneskôr 14 dní pred konaním voľby. To znamená, že pri navrhovanom termíne volieb musia 
prihlášku odovzdať osobne  alebo písomne doručiť najneskôr 09.03.2023 do 15:00 hod. v zalepenej 
obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať.“. Súčasťou prihlášky sú životopis, doklad o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.  
 
Pre nasledujúce funkčné obdobie je rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná 
20 %. Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  
 
Posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra vyhodnotí komisia, o čom spíše zápisnicu so zoznamom kandidátov na funkciu hlavného 
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kontrolóra. Kandidáti, ktorí splnia podmienky na hlavného kontrolóra budú pozvaní na zasadnutie 
OZ, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra. Voľba kontrolóra môže byť tajná alebo verejná, 
je to na rozhodnutí poslancov OZ. Kandidáti na hlavného kontrolóra môžu pred samotnou voľbou 
vystúpiť pred obecným zastupiteľstvom s vlastnou prezentáciou. Potrebné je určiť časový rozsah tejto 
prezentácie. Starosta obce navrhuje maximálne 10 min. prezentáciu. 
Čo sa týka samotnej voľby hlavného kontrolóra, to rieši ust. § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení.  
 
Prítomní poslanci vyhlásili a určili podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 
obce Veľká Lesná, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
Uznesenia č. 17 a 19 boli prijaté. 
 
K bodu 5 - Návrh dodatku č. 1/2023 ku VZN č. 1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lesná.  
 
Jednotkový koeficient výpočtu dotácie na rok 2023 pre Materskú školu, pre Školskú jedáleň  
pre Školský klub detí ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Lesnej je vo výške 107,54 €. 
Z uvedeného dôvodu bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh dodatku č. 1/2023 ku VZN        
č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských  
zariadení so sídlom na území Obce Veľká Lesná.  
Dotácia na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a žiaka školských zariadení   
v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi činí 71.299,02 €. 
Dotácia na rok 2023 v zmysle § 6 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení pre CVČ činí 118,29 € na jedného žiaka. Dotácia pre CVČ 
bude vyplatená na základe doručených žiadostí. 
 
Poslanci po prerokovaní uvedený návrh dodatku č. 1/2023 ku VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
Veľká Lesná schválili a uvedený návrh dodatku č. 1/2023 tvorí prílohu zápisnice. 
 
Od 01.01.2023 mesačná výška dotácie pre ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Lesnej po 
zaokrúhlení činí 5.942 € a pre CVČ 118,29 € na jedného žiaka. 
 
Hlasovanie:  za: 3 (Irha, Šromovská, Dudová),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 20 bolo prijaté. 
 
K bodu 6 – Návrh dodatku č. 2/2023 ku VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Pracovníčka obecného úradu predniesla prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh 
dodatku č. 2/2023 ku VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
V uvedenom dodatku sa mení: 

 v článku 8 – Daň za psa sa mení odstavec 5 – sadzba dane za psa je 5 € 
 v článku 11 – Sadzba poplatku sa mení bod a) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad 

je 0,070 € za osobu a kalendárny deň 
 v článku 12 - Určenie poplatku sa odsek mení na bod a) a dopĺňa sa vetou: Toto platí pre 

poplatok za jednu odpadovú nádobu pre jednu domácnosť a dopĺňa sa bod b) Obec určí na 
príslušný kalendárny rok poplatok za každú ďalšiu odpadovú nádobu naviac pre jednu 
domácnosť vo výške 4,40 € na jeden vývoz.  

 V článku 16 – Spoločné ustanovenia sa mení odstavec 9 – správca dane nebude vyrubovať 
daň, ak v úhrne nepresiahne sumu 3 €. 
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Poslanci po prerokovaní uvedený dodatok č. 2/2023 ku VZN č. 3/2014 schválili a návrh dodatku č. 
2/2023 ku VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie:  za: 3 (Irha, Šromovská, Dudová),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 21 bolo prijaté. 
 
K bodu 7 – Správa hlavného kontrolóra obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
 
Hlavná kontrolórka Obce Veľká Lesná Ing. Júlia Rybovičová predniesla prítomným poslancom    
správu hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022.  
Poslanci túto správu vzali na vedomie a uznesenie č. 22 bolo prijaté. 
Správa hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná o kontrolnej činnosti za rok 2022 tvorí prílohu               
zápisnice. 
 
K bodu 8 – Diskusia. 
 
V diskusií požiadal o slovo starosta obce, ktorý informoval poslancov obce ohľadom orezania lipy na 
cintoríne. Informoval sa v PIENAP-e, oni súhlas na orez lipy nedali a ešte sa informoval vo firme 
v Prešove, ktorá príde preskúmať zdravotný stav lipy.  
 
K bodu 9 - Návrh na uznesenia.  
 
Poslanci schválili návrh na uznesenia obecného zastupiteľstva a uznesenia obecného zastupiteľstva č. 
15 až č. 22 tvoria prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie:  za: 3 (Irha, Šromovská, Dudová),   proti: 0,   zdržal sa: 0 
 
K bodu 10 - Záver. 
 
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil druhé 
zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Veľká Lesná. 
 
 
 
 
Zapísala: Mária   I r h o v á   ......................................... 
 
 
 
Vo Veľkej Lesnej, 20.01.2023 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Mária  Š r o m o v s k á     ............................................... 
  
 
                                            PaedDr. Anna   D u d o v á  PhD.   ..............................................  


