Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 12.12.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák,
Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce, Leškovský Jozef, Mgr.
Frandoferová Mária
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva.
5. Návrh VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov
6. Návrh VZN č. 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
7. Návrh VZN č. 4/2014 o školskom obvode.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.
9. Programový rozpočet obce.
10. Plán kontrolnej činnosti na rok 2015.
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2015.
12. Diskusia – rôzne
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, privítala všetkých prítomných,
oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala že počet prítomných poslancov je 8 a OZ
je uznášaniaschopné. Vložený 4. bod programu – Nastúpenie náhradníka na uprázdnený
mandát poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Cudrák Jozef, Štibrich Rastislav
Návrhová komisia:
Šandala Ján, Frandofer Ján
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predniesla hlavná kontrolórka obce p. Mária Lamancová – uznesenia splnené v plnom
rozsahu.
Uznesenie č. 88 - 95/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ.
- použitie erbu obce na predvolebnom plagáte bolo odstúpené na Okresnú prokuratúru,
starostka obce ešte prečítala kto má právo na používanie insígnií obce. Je potrebné určiť
výšku poplatkov a sankcií za používanie obecných insígnií.
K bodu 4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva
- nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca – predniesla predsedníčka MVK p.
Mgr. Mária Frandoferová – ďalší v poradí je p. Jozef Leškovský s počtom hlasov 102 sa stal
novým poslancom. Starostka obce vyzvala novozvoleného poslanca k zloženiu sľubu
poslanca, ktorý ho na znak súhlasu podpísal.
K bodu 5. Návrh VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov
p. starostka obce vysvetlila čo je to trhové miesto, ambulantný predaj, čo sa môže predávať
a čo nie. Vychádzalo sa z návrhu zákona a usmernenia, ktoré vydala potravinová správa. Je
potrebné viesť evidenciu tovarov, ktoré je možné predávať.
- pripomienka p. Bortníka – v 4 časti „dozor nad predajom môžu kontrolovať“ slovo
kontrolovať nahradiť slovom vykonávať. Na obecnom úrade by mal byť k dispozícii preukaz
s ktorým je osoba oprávnená vykonávať kontrolu.
- p. starostka – poplatok musí vyť odsúhlasený, návrh 5€ s vyhlásením aj s miestom, pri
oslavách 20€.
- p. Bortník – ten kto bol pozvaný tak aby nemusel platiť poplatok ale p. starostka povedala že
bude odberať elektrickú energiu, vodu.
- p. Šandala – počas osláv, výročí aby bol predaj spotrebiteľsky baleného alkoholu
a podomácky vyrobeného vína a alkoholu zakázaný. Destiláty sa môžu predávať. Na predaj
z auta musí byť oprávnenie.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Leškovský Jozef, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 6. Návrh VZN č. 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Predniesla p. starostka – môže sa upraviť výška dane na lesy a ornú pôdu. Na základe
konzultácie s inými obcami povedala, že obec Lenartov je pod priemerom, čo sa týka výšky
dane.
- p. Bortník – či sa dá meniť aj daň za stavebný pozemok
- p. starostka – je možné meniť ornú pôdu a lesné pozemky
Návrhy: 1% - 8 hlasov (Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer,
Leškovský Jozef, Ján Šandala, Rastislav)
1,2% - 1 hlas (Beňa Ján)
VZN o dani schválené s úpravami
K bodu 7. Návrh VZN č. 4/2014 o školskom obvode
Vsunutá veta, kde sa robí zápis žiakov a kedy.
VZN o školskom obvode schválený jednohlasne
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Leškovský Jozef, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
Návrh rozpočtu predniesla p. starostka – sú tam kapitálové výdavky kvôli oprave budovy
obecného úradu a opravu kotolne cez projekt envirofond. Je vypísané verejné obstarávanie na
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Návrh rozpočtu musí prejsť diskusiou kvôli
schváleniu. Návrh rozpočtu vzatý na vedomie a koncom mesiaca bude ďalšie OZ na
schválenie rozpočtu.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Leškovský Jozef, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 9. Programový rozpočet obce
Predniesla p. starostka – aby programový rozpočet nebol vypracovaný lebo sme obec do 2000
obyvateľov. Schválené nevypracovanie programového rozpočtu.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Leškovský Jozef, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
Predniesla hlavná kontrolórka obce p. Mária Lamancová.
Na otázky p. Bortníka prečítala starostka obce znenie zákona, čo je hlavná kontrolórka obce
povinná robiť a komu sa zodpovedá.
- p. Bortník – aby hlavná kontrolórka predkladala na každé zastupiteľstvo správu o činnosti –
vzaté na vedomie
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K bodu 11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2015
Predniesla p. starostka obce – zastupiteľstvo má zasadať minimálne raz za 3 mesiace a môže
ho zvolať aj ktorýkoľvek poslanec. Zvolávať sa môže aj prostredníctvom sms alebo
emailom...
K bodu 12. Diskusia
- p. starostka – návrh duchovného otca zorganizovať kresťanský ples – v predchádzajúcej
farnosti v ktorej pôsobil to malo veľký ohlas, bolo by dobré, ak by bol odpustený poplatok za
sálu. Je potrebné preveriť záujem u ľudí.
- návrh duchovného otca – púť do Lúrd – preveriť záujem u ľudí – cesta by bola veľmi
náročná na čas aj financie.
- preplatenie dovolenky starostky – aby neprepadla p. starostke dovolenka je potrebné
uznesením schváliť alebo neschváliť jej preplatenie.
- p. Bortník – vybrať ešte 5 dní do konca mesiaca a ostatné preplatiť
- p. starostka – nie je možné vybrať dovolenku, pretože ustanovujúcim zasadnutím
vzniká nový pracovný pomer
- jednohlasne schválené preplatenie dovolenky
- Silvester – návrh p. starostky aby sa ohňostroj organizoval spolu s Barom u kocúra, a aby sa
doložili nejaké finančné prostriedky. Spraví sa občerstvenie. Rozpočet: bez rozpočtu, spraví
sa vyúčtovanie.
Návrh na uznesenia prečítal p. Šandala Ján

Zapísal: Beňa Stanislav

....................................................
starostka obce
Overovatelia:
Bortník Ján
Šandala Ján

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