Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 29.12.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer,
Dana Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich

Neprítomní: Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lenartov na rok 2016
Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Povodňový plán záchranných prác obce Lenartov – zriaďovacia listina a štatút
VZN obce Lenartov č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou
7. VZN obce Lenartov č. 5/2015 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na
území obce Lenartov
8. VZN obce Lenartov č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov
vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Lenartov
9. Diskusia - rôzne
10. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce, privítala všetkých prítomných, oboznámila
s programom, skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia schválený.
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lenartov na rok 2016
Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Povodňový plán záchranných prác obce Lenartov – zriaďovacia listina a štatút
VZN obce Lenartov č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou
7. VZN obce Lenartov č. 5/2015 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na
území obce Lenartov
8. VZN obce Lenartov č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov
vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Lenartov
9. Diskusia - rôzne
10. Záver
Hlasovanie:

za: 7 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Dana
Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Šandala Ján, Leškovský Jozef
Návrhová komisia:
Cudrák Jozef, Bortník Ján
Zapisovateľ:
Mgr. Mokrišová Michaela
Hlasovanie:

za: 7 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Dana
Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lenartov na rok 2016
Predniesla hlavná kontrolórke obce p. Mária Lamancová so záverom, odporúčaním schválenia
predloženého návrhu rozpočtu obce.
Starostka obce predniesla investičné projekty plánované v roku 2016:
- oprava, rekonštrukcia a vybudovanie prístrešku + zvon „Dom nádeje“
- nájomné byty na rómskej osade (Štátny fond rozvoja bývania)
- oprava, renovácia kotolne OÚ – sála OÚ
P. Bortník pripomenul akciu výročia DHZ
Návrh starostky obce – na rok 2016 stopnúť dotácia a urobiť jednu poriadnejšiu akciu, napr.
prispieť na renováciu kultúrnej pamiatky (kostol)
Návrh p. Bortníka a p. Cudráka, aby obec pomohla pri usporadúvaní dopredu oznámenej
akcie (spoluorganizátor).
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Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Dana
Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala, Ján Frandofer,
Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Hlasovanie za predložený návrh:
Hlasovanie:
za: 9 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján
Frandofer, Dana Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Povodňový plán záchranných prác obce Lenartov – zriaďovacia listina a
štatút
Starostka obce prečítala Zriaďovaciu listinu a Štatút Povodňovej komisie Lenartov.
K bodu 6. VZN obce Lenartov č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi,
ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
Navrhnutie možnosti podnikateľom a PO o možnosti vypracovania povodňového plánu
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján
Frandofer, Dana Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. VZN obce Lenartov č. 5/2015 o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území obce Lenartov
P. Bortník navrhuje vykonať ohlasovaciu povinnosť na obci.
Poslanci OZ – pri prelome rokov neobmedzene (ohňostroj)
– počas roka ohlasovacia povinnosť 5 dní vopred
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján
Frandofer, Dana Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 8. VZN obce Lenartov č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických
subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Lenartov
Starostka obce predniesla návrh o vylepovaní plagátov na 3 miestach: výveska pri autobus.
zastávke, pri moste a pri pohostinstve Kráľova studňa
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Hlasovanie:

za: 9 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján
Frandofer, Dana Chomjaková, Jozef Leškovský, Ján Šandala,
Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 9. Diskusia - rôzne
p. Štibrich – zajtra stolnotenisový turnaj
starostka obce – „Šlágerparáda“ – 03.01.2016:
kapustnica – p. Bortník, p. Chomjaková
pivné súpravy rozložiť v malej sále OÚ
p. Chomjaková – návrh či nemôžu byť stoly už pripravené pred koncertom a za nimi budú
sedieť občania
občerstvenie – čaj s rumom
p. Chomjaková – pozvanie na silvestrovský výstup na Minčol (Oz Kráľová Studňa)
starostka obce – oboznámenie o pohrebe p. Kolbasovej, na vedomie o problémoch
s rodinnými príslušníkmi: svojvoľne vzaté kamienky z okolia OÚ, plytko vykopaný hrob,
miestny kňaz Mgr. Štalmach zvažoval či pochovať nebohú
starostka obce – podľa vyjadrenia a výpočtov spol. FÚRA s. r. o., je vývoz TDO pre
podnikateľov na r. 2016 31,26 €/1 ks = 110 l kontajner
- kováčska dielňa p. Jankuv bol na OÚ osobne dňa 17.12.2015 so žiadosťou o zastavenie
konania v tejto veci. Nemohol sa dostaviť osobne na OZ, navrhuje 3 riešenia. Rozhodnutie
poslancov o jeho predvolaní a otvorení tejto dielne.
K bodu 10. Záver
O 18.45 hod.
Zapísal: Mgr. Mokrišová Michaela

Overovatelia zápisnice:

Šandala Ján

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

Leškovský Jozef

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

.................................
Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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