Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 24.01.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Michal Chomjak, Marián
Bilý, Ján Šandala, František Cundra, Dušan Bilý, Veronika
Barbuľaková
Neprítomní: Ďalší prítomní: Lamancová Mária, hlavný kontrolór obce, Ján Kavulič, Mgr. Mária
Frandoferová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť J. Kavuliča o uvoľnenie z pozície obecného kronikára
Štatút kronikára obce Lenartov a menovanie nového kronikára
Správa o činnosti terénnej a sociálnej práce v obci Lenartov
Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy urbárskej
spoločnosti
8. Priamy predaj majetku obce - schválenie
9. 48. Celoslovenský turistický zraz - informácia
10. Rôzne – obecná zabíjačka, Rusadle a Deň matiek, výmena osvetlenia, krádež
vlámaním do MŠ, odmeny poslancom a úprava platu starostky, strelecká súťaž –
memoriál Jozefa Kaľatu
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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: Cundra František, Bilý Dušan
Návrhová komisia:
Barbuľáková Veronika, Beňa Ján
Zapisovateľ:
Beňová Anna
Hlasovanie:

za:

9 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomjak, Ján Šandala, Jozef Leškovský,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť J. Kavuliča o uvoľnenie z pozície obecného kronikára
Štatút kronikára obce Lenartov a menovanie nového kronikára
Správa o činnosti terénnej a sociálnej práce v obci Lenartov
Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy urbárskej
spoločnosti
8. Priamy predaj majetku obce - schválenie
9. 48. Celoslovenský turistický zraz - informácia
10. Rôzne – obecná zabíjačka, Rusadle, výmena osvetlenia, krádež vlámaním do MŠ,
odmeny poslancom, strelecká súťaž – memoriál Jozefa Kaľatu
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predniesla hlavná kontrolórka p. Mária Lamancová
- úlohy z predchádzajúceho uznesenia boli splnené v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 79 - 90/2013 :
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 9 zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 4. Žiadosť J. Kavuliča o uvoľnenie z pozície obecného kronikára
Zápis bol urobený v r. 1995 – za jeho prácu mu poďakovala starostka obce formou
ďakovného listu. P. Kavulič poďakoval za dar a chcel by dať svoje vedomosti svojmu
nasledovníkovi. Verí, že p. Frandoferová bude kroniku robiť dobre. K bodu sa bude
prerokovávať odmena pre kronikára p. Kavuliča v diskusii.
Hlasovanie:

za:

9 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomjak, Ján Šandala, Jozef Leškovský,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 5. Štatút kronikára obce Lenartov a menovanie nového kronikára
Správcom obecnej kroniky je Obec Lenartov – štatút prečítala starostka obce. Musí byť
schválený obecným zastupiteľstvom.
p. Kavulič: - účasť na školení
- z dôležitých akcii robiť aj zápis
Starostka obce dáva na schválenie štatút, ktorý bol schválený jednohlasne.
Schválenie nového kronikára, po oslovení p. starostky – p. Frandoferová bola schválená za
kronikárku, dátum ustanovenia 01.02.2014.
- p. Frandoferová poďakovala za prejavenú dôveru
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 6. Správa o činnosti terénnej a sociálnej práce v obci
p. Bortník dáva návrh na predloženie správy keď príde TSP Bc. Nálepová – návrh neprešiel.
Správu prečítala p. Urdová
p. Dušan Bilý vyjadril spokojnosť s prácou ATSP, TSP
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 7. Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy
urbárskej spoločnosti
- protokol o prechode majetku: jedná sa o les vo vlastníctve obce.
- starostka dáva návrh aby ho obhospodarovala Urbárska spoločnosť v Lenartove (hodnota
lesa nie je vyčíslená).
- stanovisko rady bolo aby sa pričlenil les k urbárskej spoločnosti.
- p. Chomjak dokáže zabezpečiť znalca (znalecký posudok)
- lesný hospodársky plán – každých päť rokov preveruje preverovacia komisia.
- podľa p. Chomjaka je to prebierkový les, kde je potrebný zásah.
- p. Beňa – keď je to prebierka, alebo vyťažené drevo, či zisk z neho bude mať aj obec.
- p. Chomjak – ak to spraví urbárska spoločnosť, obec bude podielnik podľa výmery.
OZ schvaľuje: Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy
urbárskej spoločnosti Lenartov a stáva sa podielnikom v urbárskej spoločnosti.
Hlasovanie:

za:

9 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomjak, Ján Šandala, Jozef Leškovský,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 8. Priamy predaj majetku obce - schválenie
Predložená ponuka: 2,00 € m2 = 1125,00 m2 rozloha (Jupstav s. r. o., Malcov 113)
Rada OZ odporúča schváliť prevod vlastníctva.
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 9. 48. Celoslovenský turistický zraz - informácia
31.01.2014 – 01.02.2014 – do obce príde 150 turistov, ktorých privítajú poslanci obce. Bude
zabezpečené občerstvenie, čaj, kultúrna vložka (p. Bortník, spevácky súbor). Začiatok bude
o 10:00 hod. pred Obecným úradom. Návrat približne o 13:00 – 14:00. Poslanci berú
informáciu o turistickom zraze na vedomie.
Hlasovanie:

za:

9 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomjak, Ján Šandala, Jozef Leškovský,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 10. Rôzne – obecná zabíjačka, Rusadle a Deň matiek, výmeny osvetlenia, krádež
vlámaním do MŠ, odmeny poslancom a úprava platu starostky, strelecká súťaž –
memoriál Jozefa Kaľatu
Obecná zabíjačka:
- stanovisko rady – p. Šandala: zabíjačku uskutočniť 01.03.2014 (zakúpia sa ošípané
(polovice)). Časť zabíjačky by sa robila na dedine a časť na rómskej osade. Na rómskej osade
sa bude mäso deliť do tašiek na rodinu (klobása, hurky,...)
- obecné zastupiteľstvo schválilo obecnú zabíjačku jednohlasne
- predbežný rozpočet: 1200 € + 300 € hudobný doprovod. p. Beňa zabezpečí hudbu.
Rusadle: deň 07.06.2014
Predbežný rozpočet: - hudobný doprovod: 400 €
- občerstvenie: 100 €
- kone: 100 €
Rozpočet akcie Rusadle na dedine schválený.
Marec – MDŽ – Šláger paráda (galaprogram) – otvorené
Máj – Deň matiek (druhý májový týždeň) – otvorené
Výmena osvetlenia: 77 kusov bez rómskej osady – tam vymenili 15 svetiel (bolo potrebné
doplatiť)
Spolu: 92 svetiel
Krádež v MŠ – bola ukradnutá kovová pokladnička, notebook, džúsy, - neporiadok). Proti
krádeži nie je budova poistená. Bude sa robiť osvetlenie OÚ a MŠ
Strelecká súťaž (memoriál Jozefa Kaľatu):
- dohodnúť termíny s p. Bortníkom.
- ceny a kategórie ostávajú tie isté
- rozpočet: 200 €
Odmeny poslancom: návrh starostky – 3 poslanci:
1. František Cundra: 400 €
2. Ján Bortník: 400 €
3. Dušan Bilý: 400 €
- na rade bolo odsúhlasené navýšenie platu starostky o 15% - predniesol p. Beňa
- odmeny poslancom a navýšenie platu starostky odhlasované jednohlasne.
Hlasovanie:

za:

9 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomjak, Ján Šandala, Jozef Leškovský,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 11. Diskusia
- košele pre skupinu Javorinka nie sú hotové (predniesla starostka obce Ing. Bľandová)
- p. Bortník: mal pripravené otázky pre TSP, a za prítomnosti kontrolórky obce sa chce
zúčastniť na prieskume práce TSP a ATSP. (zúčastní sa p. Bortník, p. Lamancová a p.
Barbuľaková)
- p. Bortník – zvážiť tabuľu na budove OÚ – pád meteoritu.
- návrh na odmenu pre kronikára p. Kavuliča:
1. návrh – 200 €
2. návrh – 330 € (p. Dušan Bilý)
3. návrh – 250 € (p. Jozef Leškovský)
Odmena pre kronikára p. Kavuliča schválená: 250 €
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 13. Návrh na uznesenie
p. Barbuľaková predniesla návrh na uznesenie. Za predložený návrh sa poslanci zhodli
jednohlasne. Návrh bol schválený.

Zapísal: Beňová Anna

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

Overovatelia:
Cundra František
Bilý Dušan

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