Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 28.02.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Michal Chomják, Marián Bilý, Ján Šandala,
František Cundra, Dušan Bilý, Veronika Barbuľaková
Neprítomní: Jozef Leškovský (ospravedlnený)
Ďalší prítomní: Lamancová Mária, hlavný kontrolór obce, Mgr. Iveta Petríková, Alena
Kolbasová, Marián Dudra, Stanislav Chomjak, Miloš Bortník, Ján Mokriš,
Anton Palenčár, Mgr. Eva Nováková, Jozef Chomjak, Michal Karol
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa riaditeľky základnej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia za 1. polrok 2013
5. Správa riaditeľky materskej školy o činnosti predškolského zariadenia za 1. polrok
2013
6. Integrovaná stratégia územia pre nové programové obdobie Leader s členským
príspevkom 1,00 € na obyvateľa
7. Žiadosť firmy NATANDR, s. r. o. o vykonávaní účtovných prác
8. Správa hlavnej kontrolórky obce v zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce za rok 2013
9. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014
10. Rôzne – kanalizácia, vyúčtovanie obecnej akcie – 48. Celoslovenský turistický zraz,
Rusadle, výlet, DHZ, odmeny poslancom, zabíjačka
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 8 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Šandala Ján, Cundra František
Návrhová komisia:
Barbuľáková Veronika, Chomják Michal
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
Hlasovanie:

za:

8 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomják, Ján Šandala,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa riaditeľky základnej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia za 1. polrok 2013
5. Správa riaditeľky materskej školy o činnosti predškolského zariadenia za 1. polrok
2013
6. Integrovaná stratégia územia pre nové programové obdobie Leader s členským
príspevkom 1,00 € na obyvateľa
7. Žiadosť firmy NATANDR, s. r. o. o vykonávaní účtovných prác
8. Správa hlavnej kontrolórky obce v zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce za rok 2013
9. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014
10. Rôzne – kanalizácia, vyúčtovanie obecnej akcie – 48. Celoslovenský turistický zraz,
Rusadle, výlet, DHZ, odmeny poslancom, zabíjačka
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. 01 - 14/2014 :
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 1 zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za:

8 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomják, Ján Šandala,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 4. Správa riaditeľky základnej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia za 1. polrok 2013
Predniesla riaditeľka základnej školy v Lenartove Mgr. Iveta Petríková. Vyjadrila spokojnosť
s dochádzkou detí. Škola bola zapojená do projektu Alianz – rozdávanie reflexných pásikov.
Medzi inými vyzdvihla aj:
- Vzdelávanie zamestnancov – učiteľov (atestácie)
- Tlač časopisu Slnečnica
- aktivity pre deti na ďalší polrok
- p. riaditeľka poďakovala za spoluprácu poslancom a p. starostke a teší sa na ďalšiu
spoluprácu.
-

P. Bortník predniesol že pripravuje letný tábor pre deti. Počíta so spoluprácou so
školou
Diskusia aj ohľadom zberu vrchnákov z plastových fliaš.
P. Bortník vyjadril spokojnosť s p. Helenou Bilou, ktorá sprevádza deti do školy a zo
školy a má tak zásluhu na bezpečnosti detí a cestnej premávky.

Hlasovanie:

za:

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

K bodu 5. Správa riaditeľky materskej školy o činnosti predškolského zariadenia za 1.
polrok 2013
Predniesla p. riaditeľka základnej školy v Lenartove Alena Kolbasová.
- Problém so spoluprácou s rómskymi rodičmi
- P. Šandala sa pýta ako veľmi sú nutné opravy v materskej škole:
- WC sú potrebné na výmenu keďže sú v zlom stave čo odporúča aj
hygienička ktorá materskú školu navštívila
- Pleseň na stenách a podlaha, je potrebné dokončiť zateplenie budovy aby sa pleseň
ďalej nešírila
- Zadný vchod je potrebné upraviť kvôli bezpečnosti pretože deti keď vychádzajú zo
škôlky sú hneď na ceste – je to v pláne.
- Pieskovisko – altánok – pätky je potrebné zabezpečiť pretože sú tam ostré hrany
a ostré hrany sú aj na stĺpoch altánku – obrúsiť alebo skresať. Z hygienického hľadiska
vymeniť aj piesok
- Ostré hrany na schodoch pri vstupe do školskej jedálne.
Hlasovanie:

za:

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

3

K bodu 6. Integrovaná stratégia územia pre nové programové obdobie Leader
s členským príspevkom 1,00 € na obyvateľa
Predniesla p. starostka. Každá obec od Bardejova sa do tejto stratégie zapojila. Je možné
získať finančné prostriedky z EÚ. Treba rátať s vkladom cca. 15.000,00 € až 20.000,00 €. Do
tejto stratégie môžu byť zapojené fyzické osoby, právnické osoby, občianske združenia...
Dalo sa získať veľa aj z predchádzajúcich stratégii napr.: mohli sa postaviť byty ale obec
nebola zapojená. Preto sa obec Lenartov zapojí do tejto stratégie – dá sa vypracovať projekt
na podporu turizmu, zamestnanosti, cezhraničnej spolupráce... Poplatok na vypracovanie
projektu je 1.070,00 € jednorázovo. Obce zapájajúce sa do tejto stratégie musia tvoriť súvislé
územie. Jednohlasne schválené.
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 7. Žiadosť firmy NATANDR, s. r. o. o vykonávaní účtovných prác
Predniesla p. starostka obce. V našej obci by sa uživila jedna účtovníčka / ekonómka.
- P. Cundra: pre takéto pracovné miesto minimálne 800,00 € a preto zvážiť či sa vyplatí
platiť miesto ekonómky alebo spoločnú úradovňu – čo bude výhodnejšie.
- P. Chomják: či máme na to financie, ak nie tak by to mohla robiť firma NATANDR.
- P. Beňa: či NATANDR robí všetky účtovnícke práce. Pokúsiť sa hľadať účtovníčku,
ponúknuť plat – či sa na to niekto dá. Uľahčila by sa práca sekretárke.
- P. Šandala: dať výzvu, preveriť či je záujem, skúsiť ponuku iných firiem.
- P. Bortník: pre rozdiel 400,00 € by účtovnícku firmu nemenil.
Dohodnúť sa so spoločnou úradovňou aké účtovnícke práce by ešte mohli vykonávať pre
obec ak chcú aby sme ostali.
Mgr. Nováková predniesla, že spolupráca so spoločnou úradovňou je veľmi dobrá a je
spokojná s komunikáciou a pomocou z ich strany. Je potrebné zvážiť odchod.
Hlasovanie:

za:

8 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomják, Ján Šandala)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky obce v zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce za rok
2013
Predniesla hl. kontrolórka obce.
- 4 poskytnuté dotácie: DHZ – 100,00 €
ZBTČ – 250,00 €
OZ Kráľova studňa – dotácia nemôže byť použitá na odmeny
JDS – 850,00 € - odstrániť problémy – poľské bločky, 2x tie isté
bločky
- Dotácie nesmú byť použité na alkohol. Pri dotáciách nesmie byť porušené VZN
a zákon o dotáciách a rozpočtových pravidlách.
- Ďalšia dotácia môže byť použitá až keď predchádzajúca dotácia je vyúčtovaná.
Hlasovanie:

za:

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

K bodu 9. 48. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014
Dotácia pre rímsko-katolickú farnosť v Lenartove na náter strechy kostola.
- p. farár chce zorganizovať aj zbierku veriacich.
- P. Bortník: či by nebolo do budúcnosti dobré investovať do medeného plechu
- Návrhy na financovanie: 1.500,00 € alebo financovať na 50% nákladov
- P. farár: ak bude obec schopná financovať, tak ísť do 50% nákladov.
- Dotácia na náter strechy kostola jednohlasne schválená.
- dotácia pre JDS – ak odstránia chyby tak priznať dotáciu.
- p. Marián Dudra: p. Bortník dal žiadosť o zohľadnenie oneskoreného podania žiadosti
o pridelenie dotácie.
- p. Mária Lamancová: VZN je platné – žiadosti majú byť podané do 31.10
- p. starostka: žiadosť nesplnila podmienky
- p. Bortník predkladá návrh na zmenu VZN
Žiadosť sa podáva do 31.10 kvôli zostaveniu rozpočtu.
- p. Šandala – keď sa zmení VZN tak je možné uvažovať o zmene predkladania žiadosti
o dotáciu.
Hlasovanie:

za:

8 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomják, Ján Šandala)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 10. Rôzne – kanalizácia, vyúčtovanie obecnej akcie – 48. Celoslovenský
turistický zraz, Rusadle, výlet, DHZ, odmeny poslancom, zabíjačka
Kanalizácia: predniesla p. starostka obce – projekt kanalizácie sa v našej obci zrejme nebude
realizovať
Vyúčtovanie obecnej akcie – 48. Celoslovenský turistický zraz – predniesla p. starostka obce
– reakcia na p. Mariána Dudru: prečo obec nespolupracuje s OZ Kráľova studňa.
- p. starostka: nie je pravda že obec nespolupracuje s OZ Kráľova studňa. Akcia vyšla na
503,19 €. Urobilo sa dobré meno našej obci. p. starostka prečítala pochvalný mail, ktorý len
potvrdzuje že obec vie reprezentovať.
- p. starostka poďakovala všetkým, ktorí sa zapojili do tejto akcie.
- p. Marián Dudra vyjadril spokojnosť so zaradením Kráľovej studne do turistickej mapy.
07.06.2014 OZ Kráľova studňa otvára útulňu na kráľovej studni. P. Dudra srdečne všetkých
pozýva a dáva na zváženie či bude možné preložiť termín Rusadlí – podporiť obidva akcie
alebo zosúladiť do 1 dňa aby sa neprekrývali. Akcie sa časovo prekrývať nebudú keďže
Rusadle začínajú o 17:00 hod.
Výlet – predniesla p. starostka obce, ktorý je návrhom duchovného otca, ale je v pláne akcii
obce.
- 16 – 17 mája – dvojdňový výlet do Šaštína – Velehrad – Hostýn. Duchovný otec usilovne
pracuje na akcii.
- p. starostka týmto pozýva poslancov na výlet.
- obec by mala hradiť dopravu, účastníci ostatné náklady.
DHZ – predniesla p. starostka obce: vyjadrila spokojnosť s mladými hasičmi, že spravili
poriadok v požiarnej zbrojnici, starajú sa o techniku, no neprešla im dotácia – musia sledovať
termíny, nákup motorového vybavenia z dotácie, nákup striekačky, ktorá je rozpočtovaná lš
- p. Šandala – aby predložili nejaké návrhy o fungovaní DHZ, o akciách...
- p. Cundra: všetko čo hasiči potrebujú si postupne dokupujú. Je potrebný vodič na
požiarnickú áviu – preukaz C – účasť na školení.
Odmeny poslancom – návrh starostky: 3 poslanci a hl. kontrolórka obce:
- Šandala Ján – 400,00 €
- Beňa Ján – 400,00 €
- Chomják Michal – 400,00 €
- hl. kontrolórka obce p. Mária Lamancová – 400,00 €
- zároveň p. starostka poďakovala že sú nápomocní.
- odmena jednohlasne schválená
Zabíjačka – predniesla p. starostka obce a podala informácie o akcii rozdelenie úloh.
Hlasovanie:
za:
8 (František Cundra, Marián Bilý, Dušan Bilý, Ján Beňa,
Ján Bortník, Veronika Barbuľaková, Michal
Chomják, Ján Šandala)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 11. Diskusia
- p. Miloš Bortník a p. Stanislav Chomjak – zadná cesta od súp. čísla 1 – 11: spevniť cestu
alebo vysypať kamienkami. Je tam veľa blata.
- p. Dušan Bilý: prečo farár nechce krstiť deti. p. Bortník vysvetľuje že to treba konzultovať
s duchovným otcom.
- p. Chomjak Jozef poďakoval za spoluprácu pastoračnej farskej rade.
Hlasovanie:

za:

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

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

Zapísal: Beňa Stanislav

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

Overovatelia:
Šandala Ján
Cundra František

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