Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 04.07.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef Leškovský,
Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala, František Cundra,
Dušan Bilý,

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Audit verejnej správy
Projekt „Naj dedina“ – rozdelenie úloh
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila Ing. Jana Bľandová, starostka obce a zároveň oboznámila poslancov
s programom zasadnutia. Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že počet
prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Bortník Ján, Leškovský Jozef
Návrhová komisia:
Beňa Ján, Barbuľáková Veronika
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef
Leškovský, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý)
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Audit verejnej správy
Projekt „Naj dedina“ – rozdelenie úloh
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
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K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predniesla hlavná kontrolórka p. Mária Lamancová
- úlohy z predchádzajúceho uznesenia boli splnené v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 49 - 53/2014 :
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 5 zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef
Leškovský, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Audit verejnej správy
Predniesla p. starostka – účtovná závierka je v poriadku
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef
Leškovský, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Projekt „Naj dedina“ – rozdelenie úloh
Predniesla p. starostka – „Naša dedina bola vybraná z veľkého počtu uchádzačov. Obec sa do
projektu zapojila čo je podložené aj uznesením. Relácia o našej dedine bude mať cca. 50
minút čistého času“
Piatok:
- pokosiť park a vyčistiť miesto na ktorom bude umiestnený pamätník meteoritu (vyšná
zastávka). Nápomocní budú aj poslanci OZ. Poobede bude tajná úloha pre starostku obce.
- p. Bortník: „asi budú skúšať p. starostku či pozná našich občanov“
- p. Leškovský: je potrebné navŕtať diery pre tabuľu“
- ukážku pečenia domáceho chleba predvedie p. Bortník
- p. Leškovský: „či kameň na ktorom bude umiestnená tabuľa bude mať nejaký podklad“
- p. Bortník: „kameň bude umiestnený v zemi“
- p. starostka: „Kúpia sa stromčeky a budú sa vysádzať okolo pamätníka“
- p. starostka: „11.07.2014 bude aj akcia „Lenartovská kvapka krvi“
- p. starostka: „príde cca. 18 ľudí zo štábu“
Sobota:
- p. starostka: „na začiatok dňa sa bude natáčať oslava jubilea p. Hrica. Prejde sa okolo
ukážky ľudových remesiel v parku. Remeslá – p. Kolbasa by mohol predviesť prácu
s drevom, p. Bortník výrobu mastidiel, p. Chomják drevorubačstvo, p. Cundra zabezpečí cepy
pre ukážku práce s mlátením obilia, priadky, česanie priadze.
- p. Bortník navrhol troch ľudí, ktorí majú cepy na mlátenie obilia.
- p. starostka zabezpečí ľanové plátno
- ukážka chovu dobytka, výroba porýsk, opálok, klepanie kosy
- p. Bortník: „mohli by natočiť pána Kolbasu pri práci s hlinou a aby ho doplnili do videa
- p. Leškovský - povriesla
- p. Bortník: „pri tejto príležitosti by sa mohla otvoriť „kovaľňa“ a naložiť do pece oheň“
- p. starostka: „oslava ukážok remesiel si vyžaduje aj nejaké občerstvenie“
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- p. Barbuľáková – varenie – Ako sa chystá rodinná oslava. Prichystať bryndzu s domácim
chlebom, uvariť kapustnicu a mačanku, domácu klobásu, slaninu a šunku, upiecť koláč
v obecnej kuchyni, zavolať aj ostatných 90-tníkov.
- p. starostka: „poobede v sobotu by mohli DHZ ukázať hasičský útok“
- p. Bortník: „priblížiť rozvoj DHZ, vstup dievčat do DHZ..“
- p. Cundra zabezpečí aby striekačka došla z opravy.
Nedeľa:
- p. starostka má vyhlásiť v rozhlase ráno o 9:00 spoločnú oslavu v parku a aby občania
doniesli napečené šišky a spraviť nejaký rekord v pečení šišiek (poukladať do dĺžky alebo
spraviť pyramídu a zmerať)
- štáb by chcel natočiť tri rodiny pri pečení šišiek
- je potrebné dať ľuďom do povedomia že je to akcia pre nich, že sa dokážu zabaviť, urobiť si
srandu zo seba.
- tesne pred tým ako pôjdu ľudia do kostola sa môže vyhlásiť aby ľudia napiekli šišky.
Vyhlásiť môže aj pán farár v kostole.
- p. Bortník: „v sobotu večer by sa mohlo posedieť pri ohni“
- ľudia zo štábu budú mať stravovanie zabezpečené v Lenartove
- p. Bortník zabezpečí kulisy
- p. starostka: „vo štvrtok sa spolu so štábom stretnúť na obecnom úrade o 17:00
- p. starostka sa pýtala prítomných kto by mohol darovať krv
- p. starostka: „aby služba verejného poriadku bola k dispozícii“
- p. Chomják: „či by boli ochotní urobiť aj nejaký záber z Kráľovej studne pretože aj oni
reprezentujú obec, zísť k poľovníckej chate aby bolo vedieť že aj poľovnícke združenie
funguje v obci.
- p. starostka: „dokážeme zabezpečiť odvoz gazíkmi na Kráľovu studňu“
- p. Bortník navrhol aby sa vyrozprávala história Kráľovej studne
- p. starostka: „mohli by natočiť aj kostol pretože je to historická pamiatka – rotunda
- p. Chomják – že tu bolo aj pálenie uhlia
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef
Leškovský, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Rôzne
Miestna komunikácia:
- na stretnutí ktoré bolo v máji prišli len dvaja poslanci. Je potrebné aby na nasledujúce
stretnutie prišli všetci poslanci.
- p. starostka: „cesta je vo veľmi zlom stave“
- p. Bortník: „občania chcú spísať petíciu, ale je tam cudzí pozemok“
- p. starostka: „odhad na vyasfaltovanie cesty je cca 11.000,00 € až 12.000,00 € čo
neprichádza do úvahy. Urobilo sa výberové konanie na poklad asfaltu, ktoré bolo
vyhodnotené dnes. Je požiadavka premostiť miestny potok, ktorý prichádza z lesa aby sa dalo
prejsť okolo potoka, ale je to náročná investícia. Treba brať do úvahy aj prípadné realizovanie
kanalizácie. Stretnutie ohľadom miestnej cesty je stanovené na september a dátum sa ešte
upresní.“
Odmeny poslancom:
p. Leškovský – 400,00 € , p. Barbuľáková – 400,00 €, p. Bilý – 400,00 €
Vyhodnotenie akcií Rusadle na dedina, futbalový turnaj a zájazd Šaštín
- predniesla p. starostka: futbalový turnaj – 136,08 €, rusadle na dedine – 894,02 €, zájazd
Šaštín – 1254,37 €. „Ohlasy sú dobré, ľuďom sa to páčilo“
- p. starostka prečítala aj ďakovný list.
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Projekt Envirofond:
- výmena kotolne – pripravuje sa projekt, v ktorom je zahrnuté aj zateplenie budovy – projekt
je potrebné ošetriť uznesením. Projektová dokumentácia je zahrnutá v cene projektu takže
odpadajú náklady pre obec. Prebehli merania na obecnom úrade.
Ida Kelarová a česká filharmónia:
- p. starostka: „koncert pani Idy Kelarovej spolu s českou filharmóniou sa uskutoční 6.
augusta na rómskej osade. Boli oslovené aj učiteľky a poslanci aby boli nápomocní. Koncert
sa začne o 21 hodine. Bude približne 80 účinkujúcich.
LURE GROUP:
- p. starostka prečítala žiadosť firmy o odkúpenie pozemkov. Cca 10.000 m2
- p. Šandala: „treba to posunúť na urbár či niekto tie pozemky neodkúpi
Sponzorské – schválenie dotácie pre JDS Lenartov:
- p. Beňa sa pýtal či JDS Lenartov môže dostať dotáciu.
- p. starostka: „ak je opravené predchádzajúce vyúčtovanie tak áno“
Návrhy poslancov: p. Cundra – 500,00 €; p. Bilý – 500,00 €; p. Bilý – 850,00 €; p. Chomják
– 850,00 €; p. Barbuľáková – 850,00 €; p. Beňa – 850,00 €; p. Leškovský – 850,00 €; p.
Bortník – 850,00 €. Schválená dotácia – 850,00 € pre JDS Lenartov.
- p. Milan Giňa – žiadosť o notebook pre choré dieťa
- p. starostka: „žiadosť predložiť na najbližšie zastupiteľstvo“
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Jozef
Leškovský, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Návrh na uznesenia
p. Barbuľáková Veronika predniesla návrh na uznesenie. Za predložený návrh sa poslanci
zhodli jednohlasne. Návrh bol schválený.

Zapísal: Beňa Stanislav

....................................................
starostka obce

Overovatelia:
Bortník Ján
Leškovský Jozef

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