Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 24.04.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich, Patrik Chomjak, Ján Šandala
Neprítomní:
0
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce, Mgr. Mária Frandoferová –
predseda miestnej volebnej komisie, Patrik Chomjak

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Sľub poslanca (náhradníka) do OZ
Projektová dokumentácia „Byty nižšieho štandardu pre MRK“ – víťaz verejného
obstarávania – prezentácia
6. Vytýčenie hraníc pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Obce Lenartov, časť rómska
osada
7. Verejno-prospešný účel parcely E KN212 – lokalizácia pre potreby SPF
8. Štatút a hlavné úlohy komisií pri OZ v Lenartove
9. Darovacia zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľnosti obci Lenartov
10. Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach a o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
12. Rôzne – 8. Máj, Rusadle, 31. máj, úprava rozpočtu, kniha, projekt „Komunitné
centrum
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce, privítala všetkých prítomných, oboznámila
s programom, skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia schválený.
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich, Šandala Ján, Chomjak Patrik)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Leškovský Jozef, Bortník Ján
Návrhová komisia:
Štibrich Rastislav, Cudrák Jozef
Zapisovateľ:
Mgr. Mokrišová
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich, Šandala Ján, Chomjak Patrik )
proti :
0
zdržal sa: 0

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Sľub poslanca (náhradníka) do OZ
Projektová dokumentácia „Byty nižšieho štandardu pre MRK“ – víťaz verejného
obstarávania – prezentácia
6. Vytýčenie hraníc pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Obce Lenartov, časť rómska
osada
7. Verejno-prospešný účel parcely E KN212 – lokalizácia pre potreby SPF
8. Štatút a hlavné úlohy komisií pri OZ v Lenartove
9. Darovacia zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľnosti obci Lenartov
10. Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach a o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
12. Rôzne – 8. Máj, Rusadle, 31. máj, úprava rozpočtu, kniha
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
- prečítala hlavná kontrolórka obce M. Lamancová
K bodu 4. Sľub poslanca (náhradníka) do OZ
- p. Dušan Bilý (1959) naďalej pokračuje PN - k 30.04. 2015 potvrdené MUDr. Bujňákovou
- Vzatie na vedomosť tejto skutočnosti
K bodu 5. Projektová dokumentácia " Byty nižšieho štandardu pre MRK "
- víťaz verejného obstarávania p.Ing. Sokol Martin
- Ing. Sokol predložil tri rôzne alternatívy bytov nižšieho štandardu
strecha - sedlová ( sed min.15 stupňov )
okná - zistené, inde sa dá predeliť izba
drevárky - každý byt má svoj prístrešok
dvojpodlažné - bytové domy
- projekt je pripravený k stavebnému povoleniu, nepočíta s kanalizáciou
- alternatíva 2 - najviac vyhovuje ( 1 izba 18,6 m2, 2 izba 25,8 m2 + sociálne zariadenie )
- kúrenie - drevo, 1 komín - 2 byty
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- hlasovanie za alternatívu č.2 : 8, proti: 0, zdržal sa : 0
K bodu 6. Vytýčenie hraníc pozemkov vo vlastníctve obce k.u. Obce Lenartov - časť
rómska osada
- označenie časti pozemku obce kolíkmi geodetom od p. Siváka Františka, ktorý na 1x kolíky
svojvoľne vybral
- celá osada je na obecnom pozemku - informáciu odprezentovala starostka obce okrem
posledných troch chatrčí
- návrh starostky či chce obec túto skutočnosť riešiť parcelami a nájomnými zmluvami pod
obydliami na rómskej osade
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
- návrh o úprave rozpočtu ,rozpočt. opatrením č.1/2015 , 1000 € z rezervy obce

K bodu 7. Verejno - prospešný účel parcely EKN 212 - lokalizácia pre potreby SPF
- Písomnosť Slovenského pozemkového fondu k verejná plocha športu a oddychu - ide
majetkom obce zadarmo
- 3ha parcela na Kráľovej studni
- hlasovanie za odčlenenie min. 3ha parcely EKN 212 do vlastníctva obce: na
verejnoprospešnú stavbu - verejná plocha športu a oddychu podľa PHSZ nekomerčného
charakteru
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 8. Štatút a hlavné úlohy komisií pri OZ v Lenartove
1. komisia - Šandala
2. komisia - Bortník
3. komisia - Štibrich
4. komisia - Leškovský
5. komisia - Chomjak
6. komisia - Cudrák
7. komisia - Beňa
8. komisia - Frandofer
- Stretnutie - 1x za 3 mesiace minimálne
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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K bodu 9. Darovacia zmluva o bezplatnom prevode nehnuteľnosti obce Lenartov do
vylúč. vlastníctva
- Darca: Ján Beňa, Lenartov 36 - 15 m2
OZ berie na vedomie bezodplatný prevod: 8
K bodu 10. Návrh VZN o verejno - kultúrnych podujatiach
- každá kultúrna akcia musí byť obci oznámená na tlačive, ktorá je prílohou VZN
Hlasovanie za : 8, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu 11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálnej služby
- minimálna mzda r. 2015 je 380 € + odvody
- návrh rady 1,50 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
- úprava rozpočtu opatrením č.1/2015 - 1500 € z rezervy obce
K bodu 12. Rôzne
- 8. máj - oslavy 70. výročia ukončenia II.svetovej vojny
- v pamätnej izbe výstava vojenských artefaktov na 1. mesiac zapožičané
- prezentácia knihy " Spomienky na II. svetovú vojnu v Lenartove "
- občerstvenie v parku ( vatra v parku a na " Býčkove " 21 :00 hod. )
- vojaci vo vojenských uniformách

- 23. máj - Rusadle
- kone zabezpečené
- občerstvenie
- 30. máj - Hornotopliansky valalský jarmok v Gerlachove
- tričká sú, mäso ( poľovníci )
- poslanci OZ varia guľáš ( Lenartovianom guľáš zadarmo )
- autobus zabezpečný
- úprava rozpočtu opatrenia č.. 1/2015 - 300 €
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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- Satelit - návrhy: Šandala - oznámenie do obce, že do konca tohto roka bude obecná káblová
televízia fungovať, potom odstránenie káblov v celej obci
- zistenie hlavnej kontrolórky - kontrolovaný subjekt PD Javorine Malcov
p. Lamancová prečítala záznam z kontroly
rozdiel je 3 400 € oproti doposiaľ platenej dane
- poslanci OZ beru na vedomie správu hlavnej kontrolórky
- projekt „Komunitné centrum“ prečítala starostka obce, schválenie od 01.05.2015, poslanci
zobrali na vedomie vyhlásené výberové konanie na tri pracovné pozície
- schválenie sociálnych služieb v Komunitnom centre bezplatne
- Stanovisko TSP a ATSP k doteraz poskytnutej nefinančnej výpomoci
Správu prečítala starostka obce
- Poslanci OZ berú túto správu na vedomie
- Starostka obce verejne poďakovala DHZ Lenartov za hasenie požiaru v Malcove
- Návrh starostky obce na schválenie 100 € pre tých hasičov, ktorí sa podieľali na hasení tohto
požiaru (7 hasičov )
p.Šandala , Leškovský - návrh 150 €, prešiel návrh p. Leškovského
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 13. Diskusia
- p. Bortník - v máji hraný viacboj
- p. Bortník - v akom štádiu je obecná posilňovňa
p. starostka asi 5 permanentiek ( 1ks - 15 € ) je predaných
návrh p. Bortníka aby členovia ROH mali vstup na 2 hodiny denne zadarmo
- p. starostka ( Dr. Fialek ) - vyhral verejné obstarávanie PHSR
- bude sa chcieť stretnúť s každým poslancom
K bodu 14. Záver
- starostka obce uzavrela OZ ( 20:00 hod. )

Overovatelia zápisnice:

Leškovský Jozef

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

Bortník Ján

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