Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 12.02.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Ján Frandofer, Jozef Leškovský, Ján
Šandala, Rastislav Štibrich,
Neprítomní:
Jozef Cudrák
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Kontrola plnenia uznesení.
Uvoľnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
Správa hlavnej kontrolórky k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce za rok 2014.
Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015.
Interná smernica – Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce
o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove).
8. Rôzne – žiadosť o nefinančnú výpomoc, žiadosti o odkúpenie pozemkov pod domami,
žiadosti o odkúpenie pozemkov na výstavbu, verejná súťaž – byty nižšieho štandardu,
žiadosť firmy SYNOTTIP, odvolanie a delegovanie do rady Základnej školy
a Materskej školy, hornotoplianský valalský jarmok, poverenie zástupcu starostky,
rusadle na dedine, 8. máj – oslavy 70 výročia ukončenia II. sv. vojny, chodníky
9. Diskusia.
10. Poďakovanie a záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce, privítala všetkých prítomných, oboznámila
s programom, skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
P. Frandofer príde neskôr. Starostka obce oznámila, že 17.02.2015 (utorok) bude ďalšie
zasadnutie OZ. Bod číslo 5 z programu zasadnutia bude vypustený. Bod č. 4 iba prvá časť,
zloženie sľubu bude 17.02.2015. Program zasadnutia OZ po zmene schválený.
Hlasovanie:

za: 5 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Štibrich Rastislav, Bortník Ján
Návrhová komisia:
Leškovský Jozef, Šandala Ján
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
Hlasovanie:

za: 5 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0
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Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Kontrola plnenia uznesení.
Uvoľnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
Správa hlavnej kontrolórky k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce za rok 2014.
Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015.
Interná smernica – Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce
o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove).
8. Rôzne – žiadosť o nefinančnú výpomoc, žiadosti o odkúpenie pozemkov pod domani,
žiadosti o odkúpenie pozemkov na výstavbu, verejná súťaž – byty nižšieho štandardu,
žiadosť firmy SYNOTTIP, odvolanie a delegovanie do rady Základnej školy
a Materskej školy, hornotoplianský valalský jarmok, poverenie zástupcu starostky,
rusadle na dedine, 8. máj – oslavy 70 výročia ukončenia II. sv. vojny, chodníky
9. Diskusia.
10. Poďakovanie a záver

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predniesla hlavná kontrolórka p. Mária Lamancová
- úlohy z predchádzajúceho uznesenia boli splnené v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 24 - 31/2014 :
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 3 zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za: 5 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Uvoľnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a následné zloženie
sľubu náhradníka
Predniesla p. starostka – prečítala žiadosť poslanca Ľudovíta Bilého o uvoľnenie z funkcie.
Do 15 dní je potrebné, aby náhradníci zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Náhradníci: Dušan Bilý a Patrik Chomjak. Zasadnutie OZ bude v utorok 17.02.2015.
K bodu 5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva - §11 ods. 4 písm. k.
zákon o obecnom zriadení.
- bod vypustený z programu. Tento bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ dňa
17.02.2015.
K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce za rok 2014
Predniesla hlavná kontrolórka obce p. Mária Lamancová – v roku 2014 boli dotácie
poskytnuté dvom organizáciam:
- rímskokatolícka cirkev – 1.500,00 € - kontrola vyúčtovania a dokladov v poriadku.
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- ZO JDS Lenartov – 850,00 € - kontrola vyúčtovania a dokladov v poriadku.
Pripomenula, že prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu do 30 dní od poskytnutia.
- prišiel p. Frandofer Ján
- p. Beňa sa pýtal, čo patrí do občerstvenia.
- p. Lamancová povedala, že dotácia nemôže byť použitá len napr. na jedlo.
- p. starostka prečítala VZN 9/2011 na čo môže byť dotácia použitá.
- p. Bortník – je potrebné novelizovať VZN 9/2011 o dodatok, pretože nie je tam možnosť
poukázať dotáciu na účet, ale len vyplatenie v hotovosti.
K bodu 7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015
Predniesla p. starostka:
Žiadosti:
- DHZ – 500,00 € (na akcie, prihlásenie do evidencie mot. vozidiel, dovybavenie..)
- rímskokatolícka cirkev – 2.000,00 € (údržba a oprava národnej kultúrnej pamiatky – kostol,
zvony)
- OZ Kráľova studňa – 700,00 € (organizovanie podujatí – 1. Lenartovský rebriňák dňa
13.06.2015, celkové náklady: 600,00 €, z rozpočtu obce sumu 200,00 € na ozvučenie
podujatia. 2. Beh do kopca na Kráľovu studňu dňa 09.08.2015, celkové náklady 1.300,00 €,
z rozpočtu obce 500,00 € na nákup tričiek s logom behu alebo na obed pre súťažiacich)
- ZO ZBTČ SR Lenartov – 500,00 € (na zdokonalenie MTZ + žiadosť o spoluúčasť pri
organizovaní akcií.)
- ZO JDS Lenartov – 850,00 € (na zabezpečenie činnosti a rozvoj kultúrnej, spoločenskej
a športovej činnosti.
Dotácie bude potrebné ponížiť, pretože rozpočet obce na to nie je stavaný.
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – keďže žiadosť prišla po termíne tak žiadosť
nebola schválená – 400,00 €.
Stanovisko rady: DHZ – 250,00 €; ZO JDS Lenartov – 300,00 €; ZO ZBTČ SR Lenartov –
150,00 €; OZ Kráľova studňa – 200,00 €; rímskokatolícka cirkev – 1.100,00 €, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov – žiadosť neschválená (po termíne)
- pripomienka hl. kontrolórky – k žiadosti o dotácie je potrebné priložiť aj doklad
o registrácii.
- spoluúčasť obce pri organizovaní akcii ZO ZBTČ SR Lenartov schválená.
Hlasovanie:

za: 6 (Ján Beňa, Ján Bortník, Ján Frandofer, Jozef Leškovský, Ján
Šandala, Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 8. Interná smernica – Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich
s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove)
Predniesla p. starostka – smernica je veľmi potrebná a naša obec ju nemá vypracovanú (o
číslovaní stavieb). Minimálne 5x počas roka sa rieši pripisovanie súpisného čísla. Je potrebné
doložiť nejaké vlastnícke práva k zmene súpisného čísla, komunikuje sa s katastrálnym
úradom, políciou..
- p. Bortník – každá parcela pri rozdeľovaní dostala nové súpisné číslo. V našej dedine sa
nedávajú orientačné čísla ale iba súpisné. V roku 2006 osobne prideľoval súpisné čísla na
domy na rómskej osade podľa plánu.
Vypracovanie smernice schválené. Smernicu zverejniť na stránke obce.
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K bodu 9. Rôzne
Predniesla p. starostka:
- žiadosť Nadeždy Bilej a Jána Bilého, Lenartov 110 o nefinančnú výpomoc pre chorého syna
Martina – notebook. Stanovisko rady: zakúpiť tablet.
- p. Bortník navrhol aby TSP a ATSP overili doterajšie poskytnuté výpomoci.
- doručená sťažnosť sa bude preberať na najbližšom rokovaní OZ (17.02.2015)
- faktúry za elektrinu – ušetrené peniaze: 1.700,00 € na verejnom osvetlení vďaka novým
svietidlám pričom počet svietidiel ostal rovnaký (1 svietidlo nesvieti na začiatku obce pri
ihrisku), 700,00 € na ostatných budovách, 300,00 € sa vrátilo za mesačné poplatky.
- žiadosti rómskych spoluobčanov – žiadajú o odpredaj časti pozemku na ktorom majú
postavený príbytok.
- žiadosti o postavenie nových domov – na postavenie nových domov je potrebné vysporiadať
pozemok, až potom sa môže stavať
- p. Lamancová – je potrebný geometrický plán
- p. Bortník – vysvetliť ľuďom dôvody k predaju pozemkov na rómskej osade
- p. Šandala – zvolať ľudí aby sa to začalo riešiť. Pre obec by to bolo výhodné.
- p. Bortník – kanalizácia. Dalo by sa to riešiť septikmi.
- p. Šandala ocenil že si chcú rómovia dať do poriadku pozemky na ktorých majú postavené
domy.
- p. starostka – pozvať projektanta a vypracovať odborné stanovisko.
- p. Lamancová – tiež je potrebný geodet na vytýčenie hranice pozemku.
- p. starostka – musí byť vypísaná verejná súťaž na projektovú dokumentáciu a na tento účel
sme dostali 3.000,00 € (projektová dokumentácia Byty nižšieho štandardu) a je pozvaný aj
splnomocnenec vlády SR.
- žiadosť firmy SYNOTTIP o prevádzkovanie stávkovej kancelárie v Bare u kocúra, Lenartov
80 – žiadosť schválená, ale pred tým zrušené VZN č. 8/2011 – jednohlasne zrušené.
- p. Bortník dodal, že obec dostane určitý podiel z hernej istiny.
- ukončenie členstva v rade školy – OZ odvoláva z rady školy p. Mariána Bilého a namiesto
neho deleguje p. Jána Frandofera.
- ukončenie členstva v rade materskej školy – OZ odvoláva z rady materskej školy p.
Veroniku Barbuľákovú a namiesto nej deleguje p. Rastislava Štibricha.
- Hornotoplianský jarmok 30. mája 2015 v Gerlachove – každá jedna obec by sa mala
prezentovať na tejto akcii. Obec Lenartov vstupuje do akcie, do 20.02.2015 podať prihlášku
na varenie guľášu.
Návrhy: Ján Kavulič – oblátky, Miroslav Kolbasa – práca s drevom, zohnať ďalších ľudí na
prezentáciu obce Lenartov.
- zastupovanie starostu – zástupcu je potrebné vymenovať do 60 dní od ustanovujúceho
zasadnutia. Zástupca starostu – Ján Beňa vymenovaný od 12.02.2015.
- rusadle na dedine dňa 23.05.2015 – zabezpečiť hudobnú skupinu
- p. Bortník – návrhy: dychovku, kysucká heligónka. Muzikanci Raslavické prídu hrať večer.
- 8. máj – budú zapožičané veci z vojenského múzea do obecnej izby na výstavu. Pripravuje
sa vydanie knihy o protifašistických bojovníkoch na ktorej pracujú učiteľky ZŠ Lenartov. Od
ľudí, ktorí si pamätajú spísať zážitky z II. svetovej vojny.
- Chodníky – dajú sa získať finančné prostriedky na vybudovanie chodníkov. Je potrebné
vypísať verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky. Požiadať
o stanovisko Hortop.
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K bodu 10. Diskusia
- p. Bortník – strelecká súťaž – niektorí ľudia neboli dostatočne informovaní o I. kole. Tí,
ktorí neboli na I. kole by chceli odstrieľať aj za I. a II. kolo. Rodina Kaľatova pripravuje
putovný pohár. II. kolo streleckej súťaže sa uskutoční dňa 21.02.2015 o 14:00 hod..
- 17.02.2015 (utorok) sa uskutoční zasadnutie OZ o 17:00 hod.. Poslať sms poslancom.
- solárne panely na streche OÚ – zaujímala sa o to firma zo Sabinova – platila by za prenájom
plochy na streche. Preveriť či firma ešte funguje.
Zasadnutie OZ ukončené o 19:00 hod.
Návrh na uznesenia prečítal p. Leškovský Jozef
Zapísal: Stanislav Beňa

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

Overovatelia:
Štibrich Rastislav
Bortník Ján

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

5

