Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lenartove
konaného dňa 23.06.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: (podľa pozvánky)
1.) Otvorenie zasadnutia – starostka obce Ing. Jana Bľandová otvorila zasadnutie OZ /15.04 h/
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia:
Beňa J., Cundra F.
Overovateľ zápisnice: Šandala J., Bortník J.
Zapisovateľ zápisnice: Beňová Anna
3.) Kontrola plnenia uznesenia.
Predniesla p. Lamancová, kontrolór obce. Uviedla, že z predchádzajúceho zasadnutia nebola
splnená zmena nájomcu bytu v 18. b. j. – novým nájomcom má byť Ondrej Bilý, syn
nebohého Jána Bilého. Ďalej uviedla, že za školského knihovníka bol schválený Ján Bortník
ml. a osadenie pamätnej tabule misionárovi Andrejovi Kaputovi je v štádiu riešenia. Prebieha
príprava podkladov a materiálov na výstavu v spolupráci s Misijným múzeom Spoločnosti
Božieho slova Nitra. Konštatovala, že finančné prostriedky na kúpu úžitkového vozidla boli
schválené a auto sa v najbližších dňoch dovezie.
4.) Informáciu o Záverečnom účte obce za rok 2012 predniesla starostka obce Ing. Jana
Bľandová. Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený dňa 09.12.2011 uznesením č. 15/2011
a zmenený bol rozpočtovým opatrením 4-krát. Pri vyberaní daní sme v roku 2012 boli
v pluse, nakoľko Lesy SR, š.p. navýšili daň.
Starostka predniesla aj návrh audítorky p. Ing. Dvorskej k prebytku celoročného hospodárenia
za rok 2012 s výsledkom prebytku vo výške 16 859,00 € a odvodom 10% do rezerv. fondu.
Výsledok hospodárenia – prebytok
Rezervný fond

16 859,00 €
- 7 227,00 €
9 632,00 €

účelovo viazané prostriedky ZŠ
(prechod do r. 2013)

- 5 617,99 €
4 000,00 €
Obecná rada a poslanci OZ súhlasili s návrhov audítorky a do rezervného fondu bude
prevedených 10 % čiže 400,00 €.

V tomto bode bola prednesená aj Výročná správa obce za rok 2012 starostkou obce.
5.) K Záverečnému účtu sa vyjadrila aj p. Lamancová, hlavný kontrolór obce a predniesla
„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečnému účtu obce Lenartov za rok 2012“.
Konštatovala, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so VZN – Zásady
rozpočtového hospodárenia obce a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Lenartov a taktiež v súlade s príslušnými ustanoveniami.
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6.) K bodu 8 – Správa o zmene výzvy na projekt z OP ŽP – zmena palivovej základne sa
vyjadrila starostka obce a informovala, že projekt nebol podaný z dôvodu zmeny výzvy OP
KaHR – projekt sa vzťahuje iba na veľké projekty.
7.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja, poskytovaní služieb,
určení času predaja a času prevádzky služieb na území obce Lenartov predniesla starostka
obce, z dôvodu kontroly potravinovej správy. Návrh bol vypracovaný so schválenou
prevádzkovou dobou od 6.00 do 22.00 hod. bez obmedzenia. Kontrolu môžu vykonávať
poslanci OZ a zamestnanci obce. Podnikatelia, ktorí mali svojvoľne zmenený predajný čas
bez rozhodnutia a vedomia obce, musia požiadať o zmenu podľa predloženej žiadosti a tento
predajný čas aj dodržiavať. Obec môže predĺžiť čas prevádzky za podmienok, že nebude rušiť
nočný kľud. V poznámke uviedol p. Bortník, že sa nedodržiavanie času prevádzky ukladať
sankcie, pokutovaním minimálne v sume 150,00 €.
Návrh VZN bol jednohlasne schválený.
8.) Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc, ktoré boli podané od občanov na finančnú
výpomoc prečítala starostka obce.
Žiadateľmi boli:
Milan a Jana Sivákoví, Cecília a Milan Červeňákoví, Jaroslav
a Kvetoslava Bilí, Milan a Anna Šamkoví, Rastislav a Helena Giňoví, Miroslav a Monika
Giňoví, František a Nataša Kaľoví a Milan Bilý.
Po prerokovaní podaných žiadostí sa finančná výpomoc schválila nasledovným žiadateľom vo
výške 200,00 € na nákup materiálu na opravu príbytkov, ktoré sú v dezolátnom stave,
s ktorými budú následne spísané dohody o poskytnutí návratnej pôžičky.
- Jaroslav a Kvetoslava Bilí
- Milan a Anna Šamkoví
- Milan a Cecília Červeňákoví
- Milan a Jana Sivákoví
Žiadateľovi Rastislavovi a Helene Giňovým bola poskytnutá a osadená unimobunka.
Žiadateľ Miroslav a Monika Giňoví použili materiál na opravu svojho príbytku po dohode
z domu Rastislava Giňu.
Žiadosť Františka Kaľu a Bilého Milana neboli schválené na poskytnutie návratnej pôžičky.
V tomto bode spomenula starostka obce aj pripravovanú akciu – Otvorenie futbalového
ihriska na rómskej osade v Lenartove, kde plánuje pozvať aj splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity p. Polláka.
V rámci otvorenia ihriska je naplánovaný aj futbalový turnaj, na ktorý bude dohliadať
Organizačný výbor.
Prerokovávaná bola aj žiadosť Rastislava Bilého a spol. o finančný príspevok na futbalový
turnaj vo výške 400,00 €, ktorá ale nebola schválená, nakoľko obec je samotným
organizátorom futbalového turnaja a prípravu zabezpečí organizačný výbor.
Schválený organizačný výbor na zabezpečenie chodu futbalového turnaja:
Ján Bortník, František Cundra, Michal Chomjak, Dušan Bilý a Marián Bilý.
9.) Ohľadom vysporiadania pozemkov na rómskej osade informovala starostka obce.
Oboznámila prítomných o začatí obstarávania Územného plánu obce, na ktorom sa už pracuje
z dôvodu, že na veľkej časti rómskej osady leží množstvo ľudských, urbárskych a obecných
pozemkov. Návrh k tejto veci je vstúpiť do jednania s občanmi, či by boli ochotní riešiť túto
otázku.
Poznámku k danej veci mal p. Bortník, zavolať odhadcu a oficiálne požiadať o stanovisko
znalca.
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10.) Posledným bodom bola otvorená diskusia a priestor pre otázky.
a) Ako prvá vystúpila p. M. Lamancová s otázkou ako sa stojí s výberom daní z nehnuteľností
a otázkou o kosení pri požiadaní občanom (so zamestnancom a bez zamestnanca), či je to
využívaná služba a či občania platia svoje pohľadávky.
Odpoveď: starostka obce
K dnešnému dňu je evidovaný už len jeden občan, ktorí nemá vysporiadanú daň
z nehnuteľností z dôvodu, že je nezastihnuteľný a dlhodobo žije v zahraničí.
K otázke ohľadom kosenia sa starostka obce vyjadrila, že je stanovené v poplatníku obce,
vedie sa o tom evidencia a potvrdenia o zaplatení. Hrabanie už v poplatníku nie je zahrnuté.
b) p. Frandoferová sa informovala ohľadom rybárskych lístkov a preukazov, kto a ako ho
môže od obce získať.
Zároveň pochválila starostku obce za to, že sa stará o obec, podáva projekty a taktiež
pochválila okolie cintorína.
Odpoveď: starostka obce
Rybársky preukaz obec vydá každému, kto je zaevidovaný v rybárskom zväze a má trvalý
pobyt v obci. Bližšie k tomu uvádza Interná smernica obce č. 10/2011 o vydávaní rybárskych
lístkov.
c.) p. Karol Michal vystúpil ohľadom otváracích hodín s problémom po otváracích hodinách,
kde sa rómsky občania dopytujú o otvorenie a predaj tovaru.
Mal požiadavku na obecnú poriadkovú službu, aby častejšie prešla po obci a taktiež aby mala
väčšiu právomoc.
Odpoveď: starostka obce
Je potrebné agresívnych občanov upozorniť na dodržiavanie otváracích hodín a taktiež na
narúšanie kľudu ostatných susedov. Ak to nepomôže volať políciu.
Taktiež sa informoval o tom, či sa do obce nebude ťahať plyn.
Odpoveď: starostka obce
Zatiaľ nie, starostka nepostrehla potrebu občanov. No pri druhom čísle občasníka
Lenartovčan boli rozposlané aj dotazníky, v ktorých sa rieši aj prieskum k otázke plynu. Po
vyhodnotení dotazníkov sa bude uvažovať.
p. Karol podal aj návrh, či by sa nespojilo viac obcí a vytvorilo tzv. Domov pre seniorov.
(dôchodcov).
Spomenul aj to, že podľa jeho názoru sa dlho svieti verejné osvetlenie.
Odpoveď: starostka obce
Občania, čo chodia do práce na zmeny s tým nesúhlasia.
d.) Šoltých Ján mal otázku k výkupu pozemkov na rómskej osade. Či po odkúpení pozemkov
obcou budú Rómovia, ktorí sú na týchto pozemkoch len ako nájomníci alebo im obec umožní
pozemky odkúpiť.
Odpoveď: starostka obce
Záviselo by to od toho, čo by sa tam plánovalo. (bytová zástavba alebo rodinné domy)
e.) p. Kačmárová Mária mala požiadavku pokosiť trávu okolo cesty popod Dzilik.
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f.) p. Beňa navrhol kontaktovať Správu ciest,
z dôvodu nerovnosti vozovky.

aby poskytli financie aspoň na benzín

Odpoveď: starostka obce
Negatívna
Po diskusii starostka obce poďakovala prítomným za aktívnu účasť, p. Beňa prečítal návrh na
uznesenie, ktoré bolo jednohlasne schválené.

V Lenartove, dňa 23.06.2013

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

Overovatelia zápisnice:
Šandala Ján

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

Bortník Ján

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