Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 21.05.2015.
___________________________________________________________________________
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 –
kronikárka obce, PhDr. Martin Fialek, Jozefína Eštoková

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2014
5. Výročná správa obce za rok 2014
6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014
8. PHSR – vyhodnotenie dotazníka, SWOT analýza
9. VZN o organizovaní verejných športových podujatí
10. Návrh na zápis do kroniky za rok 2014 a schválenie odmeny kronikárke
11. Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
12. Žiadosti občanov o návratné pôžičky
13. Zmluva so Spoločnou úradovňou Sveržov
14. Žiadosť p. Džambíka ohľadom oporného múra
15. Diskusia
16. 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: Štibrich Rastislav, Chomjak Patrik
Návrhová komisia:
Šandala Ján, Leškovský Jozef
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
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. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2014
5. Výročná správa obce za rok 2014
6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014
8. PHSR – vyhodnotenie dotazníka, SWOT analýza
9. VZN o organizovaní verejných športových podujatí
10. Návrh na zápis do kroniky za rok 2014 a schválenie odmeny kronikárke
11. Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
12. Žiadosti občanov o návratné pôžičky
13. Zmluva so Spoločnou úradovňou Sveržov
14. Žiadosť p. Džambíka ohľadom oporného múra
15. Diskusia
16. Záver
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
- prečítala hlavná kontrolórka obce M. Lamancová.
- Uznesenie č. 61/2015 – Sľub poslanca (náhradníka) do OZ je nesplnené z dôvodu
pokračovanie PN náhradníka za poslanca. Starostka oznámila, že ho prepustia ku koncu
mesiaca máj.
- Uznesenie č. 74/2015 – vyrubenie dane daňovému subjekt PD Javorina Malcov – nesplnené
- Uznesenie č. 77/2015 - nesplnené
K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2014
- predniesla starostka obce Ing. Jana Bľandová, oboznámila s výsledkom hospodárenia, ktorý
je + 56.543,00 €.
K bodu 5. Výročná správa obce za rok 2014
- predniesla starostka obce
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K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
- predniesla hlavná kontrolórka obce Mária Lamancová
- návrh starostky obce odviesť 10 % z prebytku hospodárenia + 56.543,00 € do rezervného
fondu t. j 5.654,00 €.
- p. Bortník – „môže byť aj viacej napr. 20%“
- p. starostka – „10.000,00 € môžeme byť v pluse, je zmenený zákon o rozpočtových
pravidlách
- p. starostka prečítala návrh uznesenia
- schválený prevod do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku hospodárenia
t.j. 5.654,00 €
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014
- predniesla p. starostka.
- správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 schválená
Hlasovanie:
za: 8 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich, Šandala Ján, Chomjak Patrik)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 8. PHSR – vyhodnotenie dotazníka, SWOT analýza
- predniesol PhDr. Martin Fialek.
- na dotazník odpovedalo 21 ľudí. Najdôležitejšie veci: kanalizácia, bytová výstavba, záujem
o veci verejné. Povedal, aké služby tu chýbajú, do budúcnosti – domov seniorov, pretože
populácia starne.
- p. starostka povedala, že máme Komunitné centrum, TSP, ktorí pracujú s komunitou.
- dotazník vyzdvihol nejaké základné body, ktoré budú spracovane v PHSR.
- strategická časť – čo obec chce mať – nie je tu napr. lekár, ale na takú malú dedinu by bol
zbytočný.
- treba doplniť z roku 2014 počet obyvateľov, predproduktívny vek, produktívny vek,
postproduktívny vek.
- bol podaný projekt na čističku odpadových vôd spolu s obcou Malcov. P. starostka
povedala, že v máji sa podáva projekt znova, ale je problém s pozemkami. Čistička by mohla
byť aj inde, realizácia – jeseň 2015.
Športové aktivity:
- p. Bortník povedal, že v obci sú 3 subjekty – DHZ, ZBTČ a OZ Kráľova studňa, DHZ
a ZBTČ viac spolupracujú s obcou a OZ Kráľova studňa sú samostatnejší. Koncom septembra
bude súťaž v brannom viacboji. Pripravujú sa aj majstrovstvá Slovenska v brannom viacboji –
spoluorganizátorom je aj obec Lenartov. Kvôli ubytovaniu budú majstrovstvá Slovenska na
Mníchovskom potoku, pretože v obci nemáme kde ubytovať cca. 80 ľudí. V žiackej kategórii
je málo detí. DHZ majú účasť na okresných súťažiach. Máme aj šípkarov, rozvíja sa tu
strelecká činnosť zo vzduchoviek, robia sa miestne súťaže – stolný tenis, je tu posilňovňa, dá
sa robiť aj viac akcii, treba strelnicu. Domov sociálnych služieb – je zakreslený v PHSR.
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- bytovka – máme 38 neobývaných domov.
- nezáujem o dotazník – či by nebolo možné urobiť verejnú schôdzu, aby občania do týždňa
vrátili dotazník.
- p. Fialek povedal, že hoci sa vráti 10% z rozdaných dotazníkov, je to úspech. Každý mal
možnosť sa zapojiť do dotazníka. Podnikateľské subjekty – či je to aktuálne, že je tu 5
subjektov.
- p. Bortník ešte doplnil, že sú tu potraviny Karol Bilý.
- p. Cudrák – Farma Javorina, Farma Malcov
- p. Bortník sa opýtal, či je Farma Javorina prihlásená u nás
- p. Cudrák odpovedal, že má tu pozemky, je to ďalší podnikateľský subjekt pre obec.
- p. Bortník položil otázku ohľadom rybníka, či je to súkromné. Rybník je súkromný.
- p. starostka – Jančošek má pozemky, ktoré patria rímskokatolíckej cirkvi cca. 20 ha v nájme.
- p. Bortník – máme tu podnikateľské subjekty, ktoré už v súčasnej dobe robia pre občanov
prospešné veci.
- p. starostka – sociálny obecný podnik – zamestnať ľudí, niečo im ukázať. Pálila sa tu tehla,
máme zanedbané lesy, mohli by sa robiť pelety.
- p. Fialek - či sú tu neziskové subjekty
- p. starostka odpovedala, že je tu OZ Kráľova studňa
- p. Bortník – MAS Horná Topľa – má pomáhať rozvoju obci
- podnikatelia – ekonomické aktivity obce – aké príležitosti môže mať naša obec:
- rozvoj CR
- p. Bortník – ležíme v flyšovom pásme – nič sa tu nestalo, ale môžeme sa pochváliť
meteoritom, musíme vychádzať zo starej histórie obce. Naše pohraničie malo v minulosti
veľký význam a okrem legendy o kráľovej studni sú tu historické fakty – cesty (Galícia),
zákopy (boli o 4 km ďalej), chránené vtáčie územie, zbojnícke diery. Do rozvoja turizmu
zahrnúť aj agroturistiku.
- p. Cudrák – ROH funguje, poriadok v obci je na úrovni hoci máme cca. 700 rómov, robili sa
odvodňovacie odrážky, aby voda nestála na ceste.
- p. Bortník – ako sa bude vyvíjať tranzit cez Lenartov ak sa dokončí diaľnica Poprad-Prešov.
Cez obec prechádza veľa kamiónov, aby bola táto cesta spoplatnená pre nákladnú cestnú
dopravu.
- p. Beňa – cesta nie je veľmi frekventovaná
- p. starostka – upraviť vchod do obecného úradu, aby bola kancelária prvého kontaktu na
prízemí. Bezbariérový vchod – v našej obci nie je veľa ľudí, pre ktorých by bolo potrebné
zrealizovať bezbariérový vchod do obecného úradu.
- p. Fialek – stav nehnuteľného majetku – družstevné stajne
- p. starostka – družstvo sa o stajne nestará, ale obci to neprináleží
- p. Bortník – nedá sa družstvu prikázať, aby opravili stajne, ale iba upozorniť na neestetický
stav. Pôvodne mali byť stajne inde.
- p. Fialek – Komunitné centrum, materské centrum
- p. starostka – je tu materská škola, ale nie materské centrum. Družina bola v minulosti
- p. Fialek – kapacita cintorína
- p. starostka – cintorín je zmapovaný, máme aj program. Ľudia chcú mať „americký“ štýl
hrobov – tabuľa a trávnik. Kapacita cintorína je postačujúca.
- p. Fialek – kultúrny dom
- p. starostka – máme v pláne rekonštrukciu sály, aby bola reprezentatívna. Rekonštrukcia
celej budovy obecného úradu by bola nákladná. V havarijnom stave je kotolňa.
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- p. Bortník – hlavný nedostatok je drevený strop sály.
- p. Fialek – protirómske nálady
- p. starostka – v každej obci sú Rómovia, ale oni tu žijú a my musíme s nimi vychádzať .
V našej obci s nimi nie sú problémy.
- p. Fialek – pozemky
- p. starostka – geodet vymeral osadu, celá stojí na obecných pozemkoch
- p. Fialek – kde by bola výstavba bytov
- p. starostka – tam, kde je osada
- byty pre rómov a nerómov
- p. starostka – je tu pozemok v strede obce pre byty
- p. Bortník – jeden dom v obci bol dražený, jeden je ponúkaný na predaj
- p. Štibrich – bankomat, lekáreň by mohla byť pre starších ľudí, kozmetický salón
- p. starostka – schvaľovalo sa VZN o opatrovateľskej službe. Je tu veľa seniorov. V obci
Malcov bol bankomat, v našej obci určite nebude.
- p. Šandala – pomohol by nejaký obecný podnik
- p. Chomjak – obecný podnik by mohol vyrábať brikety
- p. Šandala – na brikety by sa mohol použiť odpad z lesa
- p. starostka poznamenala, že na obecný podnik treba vypracovať dobrý podnikateľský zámer
- p. Fialek – environmentálna oblasť
- p. starostka – časť prítoku okolo rómskej osady treba zregulovať. Dochádza tam k záplavam.
- p. Bortník – náš potok vyžaduje generálnu opravu, pretože je narušený.
- p. Fialek – spaľovanie odpadu na záhradách
- p. starostka – je projekt, aby sa zadovážili kompostéry
- p. Beňa – je potrebné riešiť bytovú otázku rómov
- p. Bortník – v územnom pláne je zakreslená škola na osade
- p. Lamancová – škola v Malcove nemusí kapacitne stačiť, mohli by sme mať školu na
osade. Vybudovať nejaké centrum na rómskej osade – potraviny, školu, ale občania nie sú
ochotní jednať o svojich pozemkoch v blízkosti osady.
- p. Lamancová – klientske centrum – ľudia, ktorí si vybavujú rôzne veci, aby nemuseli
chodiť po schodoch hore do kancelárii, zriadiť kanceláriu prvého kontaktu na prízemí budovy
obecného úradu.
- p. Bortník – rozvoj tradícii a histórie, zriadenie malej izby obecnej histórie – drevený
domček.
- p. Chomjak – v obci je jeden dom na predaj (drevenica)
- p. Bortník odpovedal že drevenica nie je na predaj, ale len na prenájom a aby drevenicu obec
opravila.
- p. Cudrák – pozemok s drevenicou nad hornou zastávkou.
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K bodu 9. VZN o organizovaní verejných športových podujatí
- predniesla starostka obce.
- p. Bortník – či by nebolo dobré aby sme toto znenie vsunuli do predchádzajúceho VZN
o športových podujatiach.
- p. starostka – bolo by lepšie to schváliť
- jednohlasne schválené
Hlasovanie:
za: 8 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich, Šandala Ján, Chomjak Patrik)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 10. Návrh na zápis do kroniky za rok a schválenie odmeny kronikárke
- predniesla kronikárka obce Mgr. Mária Frandoferová
- p. starostka poďakovala kronikárke a oznámila, že každoročne sa schvaľuje kronikárovi
obce odmena. Návrh: 300,00 € v čistom.
Hlasovanie:

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

K bodu 11. Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
- predniesla p. starostka obce
- obec musí prispievať na tvorbu výdavkov v detských domovoch, zákon ukladá 1/12 z 10%.
- p. starostka prečítala správu TSP a ATSP – žiadosť na 3 deti ale 1 je už dospelé takže na 2
deti.
- p. Bortník – či psychický stav matky a otca môže za to čo konajú. V správe by malo byť
uvedené z čoho majú príjem. Matka je stále opitá.
- p. starostka – aby obec neplatila peniaze spätne je potrebné aby OZ neschválilo príspevok.
- p. Beňa Ján odišiel o 19:20 hod.
- obec zabezpečí preplatenie cestovných nákladov do výšky 100,00 €.
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 12. Žiadosti občanov o návratné pôžičky
- predniesla p. starostka obce
- pôžičky budú poskytnuté na opravu príbytkov.
Žiadatelia:
Milan Šamko a Lucia Šamková
Mlan Mišalko
Renáta Červeňáková a Peter Červeňák Vlasta Bilá
Beáta Siváková
Martina Bilá a Ján Bilý
Hlasovanie:

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

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

K bodu 13. Zmluva so Spoločnou úradovňou Sveržov
- predniesla p. starostka obce
- „máme 59 zamestnancov, od 1.6.2015 – 60 zamestnancov. Máme veľa práce čo sa týka
projektov. Je načase zamestnať ekonómku a zmluvu so spoločnou úradovňou rozviazať.
Školstvo, stavebný úrad a životné prostredie ostávajú na spoločnej úradovni“
- starostka obce zistila, že budeme môcť mať takú pracovníčku ktorá je ochotná to robiť. Sú aj
ostatné obce ktoré hľadajú vlastnú ekonómku
- p. Cudrák – koľko budeme platiť spoločnej úradovni za školstvo, ŽP a stavebný úrad
- p. starostka – 300,00 € ročne
- p. starostka – prvý rok bude nákladný pretože je potrebné zakúpiť počítač, softvér. Teraz
platíme 5.700,00 € ročne a my len odnesieme doklady a oni ich len nahodia do počítača. 80%
práce robíme my.
- p. Bortník – treba pripraviť finančnú analýzu, pracovnú zmluvu, ide o vytvorenie nového
pracovného miesta.
- p. starostka – audítorka navrhla aby sme to robili najprv dvojmo – aj ekonómka aj spoločná
úradovňa
- p. Cudrák – ekonómku mať pri sebe je lepšie. Pri tejto práci je aj zodpovednosť. Je potrebné
zabezpečiť školenie, PC...
- p. Leškovský – spoločnej úradovni dať výstup k 1.2.2016
- p. Bortník – je potrebné pozerať na to čo to prinesie obci

K bodu 14. – Žiadosť p. Džambíka ohľadom oporného múra
- predniesla starostka obce
- potôčik je možné iba vyčistiť, nie je možné tam stavať oporný múr pretože potok prechádza
pozemkom ktorý vlastní Urbárska spoločnosť.
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K bodu 15. Diskusia
- starostka obce – bývalý poslanec bude chcieť odkúpiť časť pozemku, musí podať žiadosť,
ktorá bude prerokovaná na OZ.
- urbárska spoločnosť platí vysokú daň – výška dane bola riadne schválená zastupiteľstvom.
- DHZ – členom DHZ Lenartov patrí vďaka za reprezentovanie obce na súťaži.
- p. Bortník – kráľ mládencov odovzdal valašku, mládež nepríde stavať máj. Dôvod –
pokarhanie ohľadom auta DHZ
- p. starostka dostala sťažnosť od občanov prečo sa členovia DHZ vozia na aute. Pýtala sa, kto
dal súhlas na užívanie auta.
- p. Chomjak – členovia DHZ cvičili na ihrisku a potrebovali auto.
- p. Bortník – je tu problém pretože sa urazili a na akciu „Rusadle na dedine“ nie je
zabezpečený výčap, kto bude spievať na konskom povoze, stavať briezky..
- p. starostka – požiadavka na kúpu hadíc – aspoň 4 hadice. Musí sa dokúpiť pretlakový ventil
cca. 500,00 €.
- p. Bortník – v utorok 26.5.2015 sú okresné majstrovstvá v brannom viacboji (45,00 € na
ceny/ 35,00 € na občerstvenie / 25,00 € cestovné).
- p. starostka prezentovala knihu p. Kavuliča
- farnosť ide do Lúrd – doniesť spomienkový predmet do Lúrd, zabezpečený pitný režim,
koláče na cestu.
- Hornotoplianský jarmok – zakúpiť bôčik, misky, koreniny na guláš – auto je k dispozícii.
OZ ukončené o 20:30 hodine
Návrh na uznesenia prečítal Šandala Ján
Zapísal: Stanislav Beňa

Overovatelia zápisnice:

Štibrich Rastislav

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

Chomjak Patrik

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