Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 15.12.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanec: Ján Šandala

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba komisií, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa RMŠ o činnosti MŠ za šk. 2015/2016 a plán činnosti na šk. rok 2016/2017
Dodatok k prevádzkovo-technickému poriadku Domu smútku
Oddelimitovanie pozemkov okolo cestného telesa
Plánované rozvojové a investičné aktivity na rok 2017 a prerokovanie žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
9. Správa hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017
10. Aktuálne čerpanie rozpočtu
11. Diskusia
12. 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. Šandala sa ospravedlnil).
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba komisií, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa RMŠ o činnosti MŠ za šk. 2015/2016 a plán činnosti na šk. rok 2016/2017
Dodatok k prevádzkovo-technickému poriadku Domu smútku
Oddelimitovanie pozemkov okolo cestného telesa
Plánované rozvojové a investičné aktivity na rok 2017 a prerokovanie žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
9. Správa hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017
10. Aktuálne čerpanie rozpočtu
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie:

za: 6 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Dušan Bilý,
Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák )
proti :
0
zdržal sa: 0

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

za: 6 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Dušan Bilý,
Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva - splnené
Došla poslankyňa OZ p. Chomjaková
K bodu 4. Správa RMŠ o činnosti MŠ za šk. rok 2015/2016 a plán činnosti na šk. rok
2016/2017
Riaditeľka MŠ A. Kolbasová prečítala Správu o činnosti MŠ
Došiel poslanec OZ p. Frandofer
P. Bortník – stačia tri učiteľky na deti?, niekedy boli štyri
P. Kolbasová – snažíme sa
p. Bortník – je vidieť na deťoch, že navštevovali MŠ?
p. Kolbasová – jednoznačne áno
Informácia p. starostky o tom, že nastúpila p. Kmecová ako pedagogický zamestnanec, ale
naopak p. Jendručová nastupuje na MD, takže počet pedagogických zamestnancov sa
nezmení. Január 2017 bude prelomový v zistení, či doobsadiť štvrtú učiteľku alebo preplácať
nadčasy terajším trom učiteľkám.
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K bodu 5. Dodatok k prevádzkovo-technickému poriadku Domu smútku
Starostka obce v skratke zhrnula dodatok
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 6. Oddelimitovanie pozemkov okolo cestného telesa
Starostka obce informovala: Kanalizácia – nie je žiadna informácia ohľadom tejto otázky,
nevieme kedy a či sa s ňou začne. Žiadosť o oddelimitovanie pozemkov na Slovenskú správu
ciest bola odoslaná, v BJ a KE sú nápomocní a ústretoví. Dôležité je teraz určiť kadiaľ by
viedol chodník cez obec. Hl. kontrolórka - zisťovaná aká je cena geometrického plánu.
Zistené, že po dohode sa dá dojednať cena 2.000,00 € namiesto 4.000,00 €.
Odporučenie rady OZ – osloviť HORTOP, vypracovanie geometrického plánu, chodník okolo
väčšiny príbytkov (pravá strana smerom do BJ)
Hlasovanie za vypracovanie geometrického plánu pozemkov na výstavbu chodníkov: 8, proti:
0, zdržal sa: 0
K bodu 7. Plánované rozvojové a investičné aktivity na rok 2017
Rok 2017 bude finančne náročný z investičného hľadiska – riešenie pozemkov pre výstavbu
bytov pre mladých, rozbieha sa výstavba 2 x 6 b. j., plánovaná výstavba nízkonakladových
domčekov na rómskej osade. Pozemok je potrebné riešiť – pôvodne oslovení vlastníci pôdy
na rómskej osade si za svojou pôvodnou sumou 4 €/1m2 stoja. Pozemok nad nimi je tiež
k dispozícii, kde vlastníci majú snahu ho odpredať za čiastku 2 €/1m2. Ďalší pozemok –
osloviť ďalších piatich vlastníkov susedných nehnuteľností, aby sa vyjadrili.
Pozemok pre výstavbu bytov v obci – rozhodnúť sa definitívne pre pozemok.
Dom smútku – výmena chladiaceho zariadenia
Oprava sály OÚ – nateraz odložené
Výstavba KC – podaný projekt
Zateplenie OÚ a výmena kotla – podaný projekt
Oslavy obce 12. – 13.8.2017 – hudobný hosť je objednaný (Ľudová hudba Stana Baláža)
p. Cudrák – dňa 13.08.2017 je plánovaný aj Beh na Kráľovú studňu, kde detaily sa dohodnú
dodatočne
Rosadle – bez akcie, postavenie mája
p. Bortník – akcie s dôchodcami v lete (05.07.2017 – Stretnutie pri kaplnke na Kráľovej
studni)
DHZ – predložiť plán zúčastnenia sa na ktorých akciách plánujú, aby sa obec na to vedela
pripraviť
K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
K bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017
Hlavná kontrolórka obce prečítala, podala svoje stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok
2017 – odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a zobrať na vedomie na roky 2018
a 2019.
Hlasovanie za úpravu: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 10. Aktuálne čerpanie rozpočtu
- k dnešnému dňu čerpanie 92 %
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 11. Diskusia
Starostka obce upozornila na max. výmeru sadzby za ornú pôdu/zákon č. VZN č. 4 – ruší
sadzbu za ornú pôdu z 2 % na 1,25 %
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starostka obce pozvala poslancov OZ a prítomných na prehliadku výstavy samorastov p.
Juraja Beňu, ktorý má svoju zbierku zapísanú v Slovenskej knihe rekordov. Chce sa o svoj
úspech podeliť so svojimi rodákmi.
K bodu 13. Záver
O 19.00 hod.
Zapísal: Mgr. Mokrišová Michaela
Overovatelia zápisnice:
Štibrich Rastislav
Cudrák Jozef

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

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