Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lenartove
konaného dňa 26.04.2013 o 18:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: (podľa pozvánky)
1.) Otvorenie zasadnutia – starostka obce Ing. Jana Bľandová otvorila zasadnutie OZ /18.00h/
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia:
Chomjak M., Šandala J.
Overovateľ zápisnice: Cundra F., Bilý Marián.
Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Mokrišová M.
Hlasovanie za: 9
3.) Kontrola plnenia uznesení
- prečítala hl. kontrolórka p. Lamancová
- uznesenie splnené
Prečítané stanovisko TSP a ATSP – Ing. Bľandovou
Ondrej Bilý – žiadosť o zmenu nájmu bytu (výmena medzi Ondrejom a bratom)
Hlasovanie za: 9
4.) Prerokovanie štatútu školskej knižnice
- knihy budú presťahované z pôjdu na OÚ a zo ZŠ keď bude zhotovený nábytok
- je zakúpený skener, program knižničný, notebook, tlačiareň
- mohla by fungovať do 2 mesiacov
Hlasovanie za štatút: 9
Hlasovanie za menovanie šk. knihovníka Jána Bortníka ml.: 9
5.) Pamätná tabuľa Andrejovi kaputovi
- 107 rokov od narodenia
- 77 rokov od vysvätenia
- 65 rokov odchodu na Papuu Novú Guineu
- 25 rokov od smrti
Stanovisko obecnej rady: osadenie tabule na budove OÚ, dátum 15.09.2013
- Zapožičanie exemplárov od misionárov
- Ing. Hric je v úzkom rodinnom spojení (p. Bortník je ochotný si to zobrať za
úlohu)
Hlasovanie za osadenie pamätnej tabule za budove OÚ: 9
6.) Územný plán obce
Prihlásili sa:
1. firma ÁTRIUM, architektonické štúdium Košice
2. Rudolf Hudák, architekt
Na základe rozhodnutia obecnej rady – firma ÁTRIUM (najlacnejšia ponuka)
Hlasovanie za I. etapu – prieskum a rozbor: 9
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7.) Prerokovanie platu starostky obce
- 805,00 € priemerný plat v národnom hospodárstve podľa štatistického úradu (r.2012)
1,98 koeficient – od 01.04.2013
805,00 x 1,98 = 1.593,95 €
Hlasovanie za plat 1.593,95 €: 0
Hlasovanie za plat 1.600,00 €: 9
8.) Správa o vykonanej kontrole orgánov štátneho dozoru za odpadové hospodárstvo
- starostka obce prečítala Záznam o kontrole
9.) Smernica pre užívanie nebytových priestorov obce Lenartov
Hlasovanie za Smernicu: 9
10.) Nákup motorového vozidla do vlastníctva obce
- poverenie na zistenie cenových ponúk: členov rady, T: do najbližšieho rasadnutia
11.) Návrh pre odmenu pre poslanca OZ p. Cundru – mimoriadna odmena
- ocitol sa v nepriaznivej zdrav. situácii, nevyšli im dávky.
- p. Bilý Dušan – 400,00 €
- Ing. Bľandová – 300,00 €
- p. Bilý Marián – 500,00 €
Hlasovanie za 500,00 €: 9
12.) Rôzne
„Rusadle na dedine“ – 18.05.2013 (sobota), so začiatkom od 17:00 hod.
- pozvaní Kollárovci o 17:00 hod., 70 min. vystúpenie
- projekt schválený (700,00 €)
- občerstvenie (gazdovské taniere)
„Branný viacboj“
- gestor: starostka obce
- okresné kolo: 40 ľudí (v BJ, 2 týždne pred krajským kolom)
- krajské kolo: do 50 ľudí (06.06.2013 – štvrtok, v Lenartove)
- rozhodcovia: poslanci OZ
- občerstvenie v sume 190,00 €
- oblastné: 9/2013 v Lenartove
Hlasovanie za 190,00 € na okresné a krajské kolo žiakov: 9
13.) Diskusia
- p. Cundra ďakuje za odmenu
- p. Bortník, na základe komunikácie s p. Kavuličom – čestné občianstvo Štefanovi
Čihanskému (BA) – rozhodnutie rady, že on je občan Lenartova, takým sa
čestné občianstvo nedáva.
- p. Bortník – projekt Bardejov – Krynica, cyklotrasa
- p. Bortník – ako sú na tom hasiči? Pripraviť sa na súťaž
- p. Bortník – vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku, najkrajší balkón, aby obec
dotovala (3. ceny)
- p. Bortník – rozhlas počuť duplicitne
- p. Chomjak – rozhlas nerozumie vôbec
- p. Bortník – posedenie pri chlebíčkoch, kamere a spomínanie na to ako sa žilo
- 08.05.2013 – pálenie vatry (hasiči)
- p. Beňa – návrh aby: 1. týždeň mal na starosti poriadok na osade jeden poslanec
2. týždeň – druhý poslanec
- Ing. Bľandová – dokončenie ihriska na rómskej osade
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- p. Beňa sa zrieka poslaneckého platu od 01.05.2013 do 30.06. 2013
14.) Návrh na uznesenie
- prečítal p. Chomjak
Hlasovanie za: 9
15.) Záver (20.30 hod.)

V Lenartove, dňa 26.04.2013

............................................
Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Cundra František

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

Bilý Marián

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