Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 11.11.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Ján Šandala, Rastislav
Štibrich, Ján Frandofer, Dušan Bilý, Dana Chomjaková
Hlavná kontrolórka obce: Mária Lamancová

Neprítomní:

Poslanec: Jozef Cudrák

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

Otvorenie
Voľba komisií, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov 2016-2025
Správa RZŠ o činnosti a organizácii ZŠ v šk. 2016/2017
Smernica obce upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania
služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce
7. Návrh VZN o DHZO – požiarny poriadok, zriaďovacia listina a štatút
8. Návrh VZN o miestnej dani za psa
9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti za kalendárny roku 2017
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Lenartov
11. Rôzne – žiadosť o dotáciu SZPB, SPP odpoveď, informácie pre poslancov – portál
„Môj poslanaec“, rekonštrukcia MŠ, príprava rozpočtu na r. 2017, Projekt DOM.ov –
informácia, projekt výstavby nízko-štandardných nájomných bytov – aktuálny stav
12. Diskusia
13. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných (17.00 hod.). Skonštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (p. Cudrák sa ospravedlnil)
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba komisií, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov 2016-2025
Správa RZŠ o činnosti a organizácii ZŠ v šk. 2016/2017
Smernica obce upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania
služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce
7. Návrh VZN o DHZO – požiarny poriadok, zriaďovacia listina a štatút
8. Návrh VZN o miestnej dani za psa
9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti za kalendárny roku 2017
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Lenartov
11. Rôzne – žiadosť o dotáciu SZPB, SPP odpoveď, informácie pre poslancov – portál
„Môj poslanaec“, rekonštrukcia MŠ, príprava rozpočtu na r. 2017, Projekt DOM.ov –
informácia, projekt výstavby nízko-štandardných nájomných bytov – aktuálny stav
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:

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

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

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva +
dovysvetlenie bodov starostkou obce.
Došiel poslanec OZ p. Šibrich
K bodu 5. Správa RZŠ o činnosti a organizácii ZŠ v šk. roku 2016/2017
Mgr. Iveta Petriková prečítala správu o činnosti za ukončený šk. rok 2016/2016 + začiatok šk.
roku 2016/2017 a poďakovala poslancom OZ, starostke obce za rekonštrukciu ZŠ
p. Bortník sa zarazil nad počtom 21 žiakov, ktorí opakujú ročník
p. Štibrich – nepomáha ani zaškolenie v MŠ? Odpoveď RZŠ - zaškolenie u tých detí nie je
p. Bortník – nespomenuté počty učiteľov a asistentov, platy a štrajky. Odpoveď RZŠ – štrajky
nie sú z ich strany potrebné, sú spokojní, učiteľov je 7 a asistenti 3, platy sú podľa zákona
p. Bilý – učiteľky by mohli byť prísnejšie na žiakov
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starostka obce – spolupráca je výborná, zabezpečujú čo obec potrebuje, v spolupráci
s riaditeľkou pripravujú projekt
p. Leškovský – môže súhlasiť, že spolupráca je dobrá ako člen rady ZŠ
Starostka obce poďakovala za účasť RZŠ na zastupiteľstve.
K bodu 4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov 2016-2025
Starostka obce zhrnula, že pripomienky ku Komunitnému plánu neboli žiadne.
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 6. Smernica obce upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania
služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce
Starostka obce v krátkosti zhrnula smernicu, ceny za používanie motorových vozidiel sa
nemenili, akurát Žiadanka na prepravu sa bude vydávať vždy a bude súčasťou dokladu
o zaplatení.
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 7. Návrh VZN o DHZO – požiarny poriadok, zriaďovacia listina a štatút
Návrh VZN o DHZO bol zaslaný poslancom OZ mailom.
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s tým, že bývalý poslanec a zanietený člen DHZ p.
Cundra František je vážne chorý + členovia DHZ sú veľmi aktívni, súťaživí – navrhuje ich
nejako oceniť, poďakovať im za prezentáciu obce.
Návrh Rady OZ – p. Cundrovi odmenu vo výške 500,00 € (ČM)
- 9 členom DHZ stravný lístok vo výške 10 – 15 € (Motorest Javorina), aby
sa porozprávali, pospomínali
Hlasovanie za schválenie odmeny p. Cundrovi vo výške 500,00 € (ČM) a pre 1 člena DHZ
stravný lístok vo výške 15,00 €: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 8. Návrh VZN o miestnej dani za psa v obci Lenartov
Starostka obce oboznámila prítomných – zmena vo VZN oproti minulým rokom v sadzbe za
druhého a každého ďalšieho psa 3,30 € (doteraz bol poplatok 5,00 €)
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
P. Cudrák + stanovisko Rady OZ – navýšiť daň za ornú pôdu na 2 %.
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunále odpady
Stanovisko Rady – nezaoberať sa týmto VZN
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 11. Rôzne
Príprava rozpočtu na rok 2017
Na ďalší rok je 590. výročie od prvej písomnej zmienky (12. – 13.08.2017) + plánované
stretnutie rodákov
Poslanci za úlohu pripraviť na ďalšie zastupiteľstvo priebeh akcií na ďalší rok.
Projekt DOM.ov
Nakoľko sú prejednávané pozemky (Bľanda A., Bľanda P.) v čiastke 4 €/1 m2,
projektantku/architektku projektu zaujal pozemok v ich susedstve, ktorý je v správe urbariátu.
Skúsiť sa dojednať na výmene pozemku s nimi.
Projekt Cyklotrasa
Projekt je v poriadku, teraz treba už len čakať.
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Rekonštrukcia MŠ
Starostka obce – chodia rôzne ponuky na zapojenie sa do projektu. Pri komunikácii
s projektantmi odporučené vstúpiť do projektu a nad terajšou triedou dostavať 1 triedu +
sociálne zariadenie (strecha dole a nadstavba).
Návrh rady je potiahnuť triedu nad garáž a pôjd OÚ.
Hlasovanie za schválenie vstúpenia do projektu rekonštrukcie MŠ, ak projektová
dokumentácie bude do výšky 1.000,00 €: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Môj poslanec
Starostka obce predniesla ponuku SMS – info pre občanov. Ak bude záujem, bude sa tým OZ
zaoberať.
SPP – odpoveď
Doručená odpoveď, že v našej obci neplánujú plynofikáciu. Ak má obec záujem, tak na
vlastné náklady.
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jurovej
LV č. 783, parcela č. 394, výmera 497 m2
Návrh rady: nesúhlas s odpredajom tohto pozemku, nakoľko by sa zamedzilo prístupu na
ďalšie pozemky.
Hlasovanie za neschválenie odpredaja: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 12. Diskusia
p. Štibrich – projekt Cykloturistika? Je podaný
Starostka obce – „Kovaľňa“ – p. Jankuv doporučené listy nepreberá, ale je upovedomený
mailom + sms + telefonicky a tvrdí, že nie sme ľudia a či nevidíme, že opravy na stavbe
pokračujú, rekonštrukcia prebieha, p. Jankuv to toho roku všetko nestihol, plánuje pokračovať
v priebehu ďalšieho roka.
Ponuka reprezentatívnych predmetov – pohľadnice vypaľované laserom, magnetky od p.
Fiťmu
Starostka obce – hudobná skupina Ľudová hudba Stana Baláža 1.200,00 € (60 – 70 min.)
p. Bortník – beseda vo Vianočnom období (pôstnom, adventnom) s duchovných otcom
Rastislavom Dvorovým po sv. omši v malej sále OÚ na deň 09.12.2016
p. Frandofer – požiadavka na poriešenie situácie s hrobármi, lebo posledný pohreb bol dosť
chaotický
p. Bortník – aký bol dôvod zmeny pracovnej doby na OÚ? Odpoveď starostky obce – aby
občania stíhali na autobus, ak potrebujú niečo potvrdiť na OÚ
K bodu 13. Záver
O 19.00 hod.
Zapísal: Mgr. Mokrišová Michaela
Overovatelia zápisnice:
Šandala Ján
Leškovský Jozef

...................................
...................................
.....................................................
Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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