Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 13.02.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

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

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

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť firmy MT WOOD - informácia
Štátny stavebný dohľad – odstránenie stavby bez povolenia
Geometrický plán na rómskej osade – Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov pod
príbytkami
7. Záväzné stanovisko obce k pripravovanej stavbe v k. ú. Lenartov
8. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lenartov
9. Správa hlavnej kontrolórky o pridelených dotáciách z rozpočtu obce v r. 2015
10. Diskusia - rôzne
11. 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
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť firmy MT WOOD - informácia
Štátny stavebný dohľad – odstránenie stavby bez povolenia
Geometrický plán na rómskej osade – Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov pod
príbytkami
7. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lenartov
8. Správa hlavnej kontrolórky o pridelených dotáciách z rozpočtu obce v r. 2015
9. Diskusia - rôzne
10. Záver
Nakoľko sa p. Jura ospravedlnil, starostka obce navrhuje vynechať bod 7. Záväzné stanovisko
obce k pripravovanej stavbe v k. ú. Lenartov.
Hlasovanie:

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

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Štibrich Rastislav, Bilý Dušan
Návrhová komisia:
Frandofer Ján, Beňa Ján
Zapisovateľ:
Mgr. Mokrišová Michaela
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka prečítala plnenie uznesení. Splnené okrem Povodňového plánu PO, ktorý
je v priebehu riešenia.
K bodu 4. Žiadosť firmy MT WOOD - informácia
- P. Petrek navrhol na stretnutí výrub krovín a drevín v obci
- starostka obce navrhla, aby žiadosť podali písomne, o ktoré parcely v obci sa jedná
- pracovníčka Spoločnej úradovne bola prekvapená, že túto informáciu chceme podať
občanom prostredníctvom obecného rozhlasu
- zistené, že sa jedna o výrub 13.250 ks stromov
Hlasovanie:
za: 7 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Ján Šandala, Rastislav Štibrich)
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proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Štátny stavebný dohľad – odstránenie stavby bez povolenia
Starostka obce prečítala list občanov, ktorí poukazujú na zbúranie ovčinca na PD Javorina
Malcov. Žiadna žiadosť o búracie povolenie na obec nebola podaná.
P. Petrek tvrdí, že na tom mieste plánujú postaviť novú stajňu.
Starostka obce oboznámila, že výška pokuty je v rozmedzí od 166 € do 66.000 €
Návrhy: 5.000 € (J. Leškovský), 3.300 € (J. Beňa), 3.000 € (J. Šandala, J. Frandofer, D. Bilý,
R. Štibrich), 500 € (J. Bortník)
Hlasovanie za 3.000 € za: 6 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Frandofer, Jozef Leškovský, Ján
Šandala, Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0
Hlasovanie za 500 €

za: 1 (Ján Bortník)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Geometrický plán na rómskej osade – Zmluva o dlhodobom prenájme
pozemkov pod príbytkami
Starostka obce: - 10 rokov (dlhodobý prenájom)
- určenie koľko m okolo svojho príbytku musí byť poriadok (3-6 m)
P. Bortník predpokladá, že na osadu príde ročne 60.000 € (príspevok na bývanie) a obci sa
vráti za dlhodobý nájom cca 2.000 €
P. Bilý Milan – otázka ohľadom číslovania príbytkov
P. Bilý Dušan – upozornenie na neporiadok okolo Martina (Čile)
Starostka obce prečítala hlavné body nájomnej zmluvy
- nájomná doba 10 rokov
Návrhy: 0,70 €/m2 (J. Bortník), 0,50 €/m2 (J. Leškovský, J. Šandala, J. Frandofer, J. Beňa, D.
Bilý), 1,00 €/m2 (R. Štibrich)
Hlasovanie za 0,50 €/m2: za: 7 (Ján Beňa, Dušan Bilý, Ján Bortník, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Ján Šandala, Rastislav Štibrich)
proti :
0
zdržal sa: 0
- poriadok v okolí svojho príbytku, v opačnom prípade 400 % pokuta
- zapracovanie podmienky nezdržiavania cudzincov, v opačnom prípade taktiež 400 % pokuta
- p. Bortník navrhuje, aby sa návšteva hlásila na OÚ (prázdniny)
- povolená hranica 3 dni, dlhší pobyt hlásiť na obci
- ak nebudú dodržané podmienky, tak výpoveď nájomnej zmluvy
K bodu 7. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lenartov
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P. Bortník otázka ohľadom platenia komunálneho odpadu – SZČO. Odpoveď starostky obce,
že záleží od produkcie odpadu. Otázna otázka ohľadom platenia komunálneho odpadu
Urbárska spoločnosť, OZ Kráľova studňa, Deltatour ...
Obec určí priestor na stavebný odpad.
Triedený odpad (sklo, plasty, biologický odpad) podpísaná zmluva so spol. ENVI PAK
K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky o pridelených dotáciách z rozpočtu obce v r. 2015
Hlavná kontrolórka prečítala správu, v ktorej boli spomenuté organizácie, ktorým bola
pridelená dotácia. Pochybením bolo, že na účtovných dokladoch nebola vykonaná predbežná
finančná kontrola ani v jednej organizácii.
K bodu 9. Diskusia - rôzne
- p. Bilý Dušan má pokazený tablet, vracia ho obci
- p. starostka obce odovzdala odkaz poslancovi OZ p. Štibrichovi, aby sa zastavil za
riaditeľkou ZŠ Mgr. Petrikovou ohľadom vyradenia majetku
- p. starostka obce navrhuje úpravu miestnych poplatkov obce – prenájom sály kultúrneho
domu – akcia na ktorej sa vyberá vstupné, štartovné, atď.
Poplatok v letnom období 1 hod./5 € a v zimnom období 1 hod/10 €
Hlasovanie za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
- p. Bortník – kultúrno-športová akcia Prechod na bežkách OZ Kráľova studňa nebol
nahlásený
- p. Bortník – začiatok streleckej súťaže 20.02.2016 (sobota) o 14 hod.
- p. Bortník – v roku 2016 je 90-te výročie DHZ (28.5. alebo 29.5.2016) – Sv. Florián, návrh
sv. omša + posvätenie hasičskej stanice, hasičského auta
- 01.05.2016 Púť do Ríma
- 14.05.2016 akcia Rosadle
- 20.05.-21.05.2016 poslanci OZ s manželkami – ochutnávka vín Ostrožovič, Tokaj
- 22.05.2016 – 1. sv. prijímanie
- 29.05.2016 – výročie DHZ – poďakovanie p. Cundrovi a nebohému p. Kaľatovi za činnosť,
slávnostný obed pre hostí, ľudová veselica na ihrisku, uniforma + pamätné listy
- Billý Dušan navrhuje rómske leto, že všetky akcie sa robia pre obyvateľov z obce a na nich
sa nemyslí. Čo ale vyvrátila starostka obce – napr. koncert Idy Kelarovej, každoročný
futbalový turnaj
- Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov deleguje zástupcov zriaďovateľa do Rady škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (z dôvodu uplynutia funkčného obdobia dňa 10.04.2016 na
nasledujúce obdobie 4 roky) a to nasledovne: do Rady školy pri ZŠ Lenartov ako zástupcov
zriaďovateľa: p. Ing. Janu Bľandovú, MBA, starostku obce, p. Jozefa Leškovského, poslanca
OZ, p. Jána Frandofera ml., poslanca OZ a do Rady školy pri MŠ Lenartov ako zástupcu
zriaďovateľa p. Rastislava Štibricha, poslanca OZ
K bodu 10. Záver
O 17.45 hod.
Zapísal: Mgr. Mokrišová Michaela
Overovatelia zápisnice:
Šandala Ján
...................................
Bilý Dušan
...................................
.....................................................
Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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