Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 03.03.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanec: Rastislav Štibrich

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovania a rozvoj
5. Výstavba nájomných bytov – rómska osada - informácie
6. Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov
7. Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016
8. Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017
9. Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS
10. Informácia o stave kanalizácie v našej obci
11. Rôzne – diskusia: stretnutie rodákov, oslavy obce, žiadosť o dlhodobý prenájom,
tvorba úspor pre DD, stretnutie s ministrom vnútra + výzva na požiarne zbrojnice,
žiadosť Kráľova studňa, pracovné stretnutie OR PZ, OSC, OÚ-OŽP, KOD
12. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných (17.00 hod.). Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné (p. Štibrich sa ospravedlnil).
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovania a rozvoj
5. Výstavba nájomných bytov – rómska osada - informácie
6. Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov
7. Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016
8. Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017
9. Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS
10. Informácia o stave kanalizácie v našej obci
11. Rôzne – diskusia: stretnutie rodákov, oslavy obce, žiadosť o dlhodobý prenájom,
tvorba úspor pre DD, stretnutie s ministrom vnútra + výzva na požiarne zbrojnice,
žiadosť Kráľova studňa, pracovné stretnutie OR PZ, OSC, OÚ-OŽP, KOD
12. Záver
Hlasovanie:

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

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

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.
K bodu 4. Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj
Starostka obce oboznámila prítomných s aktuálnou situáciou pre možnú výstavbu
nízkonákladových domov. Ďalší majitelia pozemkov (p. Cehelník J., p. Kaputa 55, p. Kaputa
56, Cehelníková H., Palenčárová A., Nálepová M.) s predajom pozemku súhlasili. Máme 5
sporiteľov, ktorí už majú predschválené pôžičky, ale vyskočil ďalší problém a to: chránené
vtáčie územie. Týmto sa oddiali plánovaná výstavba týchto domov. Marcová výstavba sa
presunie asi o 4-5 mesiacov. Sporitelia sú o tejto situácii upovedomení.
za: 8 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Leškovský, Dušan Bilý, Ján
Šandala, Jozef Cudrák, Dana Chomjaková, Ján Frandofer)
proti :
0
zdržal sa: 0
Došiel poslanec p. Frandofer J.

Hlasovanie:
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K bodu 5. Výstavba nájomných bytov – rómska osada - informácie
Zmluva je na podpise u generálneho riaditeľa v BA – k podpisu by malo dôjsť začiatkom
apríla.
Na úrade splnomocnenca pre rómske komunity je výzva na pitnú vodu. Týmto projektom by
sa dala poriešiť celá rómska osada.
K bodu 6. Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov
Projektant bol obhliadnuť pozemky: Bľanda-Hudaček, Demko-Rimanovský-Vrabec, p.
Kurucová, p. Vasilková, Hričko
Najschodnejší pozemok je Demko (majiteľom je p. Viliam Demko).
R. Demková je ochotná predať tento pozemok za 4 €/1 m2, 5.190 m2 = cca 20.000 €.
Starostka obce navrhuje záujemcom o byty, poslancom OZ navštíviť byty v Kurove, sú to
podobné byty, ktoré plánuje stavať aj naša obec. 1 byt majú k dispozícii pre potreby obce.
Teraz plánujú stavať 24 bytov. Všetci prítomní poslanci súhlasia s kúpou pozemkov na
výstavbu nájomných bytov od p. Demka
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Obhliadka bytov v Kurove na deň 06.03.2017 o 17.00 hod. v Kurove
K bodu 7. Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016
Informácia starostky obce – 100 dotazníkov bolo rozdaných, 15 sa vrátilo – chladiace
zariadenie za sklom, postaviť nájomné byty, riešenie bytovej otázky MRK (v okolí rómskej
osady), penzión pre seniorov (denný stacionár).
P. Cudrák navrhuje riešiť situáciu sceľovania pozemkov – osobitný dotazník
Záver: Požiadať Úrad pozemkového a lesného hospodárstva o zistenie postupu pri sceľovaní
pozemkov.
K bodu 8. Plán práce hlavnej kontrolórky na rok 2017
Hl. kontrolórka prečítala plán práce na rok 2017.
Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 9. Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP
Schválená dotácia vo výške 5.600 €.
Kanalizácia už mala začať v tomto roku, ale nastal problém v Malcove, kde je aktuálne
namiesto plánovanej kanalizácie plynové vedenie.
K bodu 10. Rôzne - diskusia
12.8. – 13.8.2017 – Stretnutie rodákov obce, Výročie obce
Návrh rady OZ – poslanci si zoberú na starosť určitý úsek domov, ktorých oslovia a zistia
predbežný záujem. Poslancom bude zaslaná sms, ktorú časť obce má na zistenie ohľadom
adries rodákov obce s termínom do 31.03.2017
Oslavy obce – aktívna účasť poslancov OZ, tombola, doriešiť ešte hudobnú skupinu, ktorá
bude sprevádzať program väčšinu času
P. Jurová – Žiadosť o dlhodobý prenájom
Parcela č. 394 - prístupová cesta. Odporučenie rady OZ – povoliť mu nájom, resp. súhlas obce
s prechodom cez pozemok. P. Bortník jednoznačne právo užívania.
Hlasovanie za právo užívania (súhlas s právom prístupu na susedné pozemky): 1, proti: 7,
zdržal sa: 0
Hlasovanie za nájomnú zmluvu s právom prístupu na susedné parcely s 10-ročným nájmom:
7, proti: 1, zdržal sa: 0
Žiadosť o prejednanie spolupráce pri organizovaní Behu do kopca na Kráľovu studňu
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Beh 13.8.2017 – štart pred alebo po omši ujednotiť. Predpokladaný štart o 9.00 hod. (t. j. pred
sv. omšou)
P. Cudrák – dohodnúť sa na plagáte, nápis na tričku (OZ Kráľova studňa a obec Lenartov ...)
Návrh p. Cudráka, aby obec zabezpečila tričká na beh. Dostavené sú ale pozastavené. Môže to
byť poriešené aj formou občerstvenia, ktoré by zabezpečila obec.
Občerstvenie áno – p. Leškovský, p. Šandala, p. Bortník, p. Beňa, p. Frandofer, p. Bilý, p.
Cudrák, p. Chomjaková
Tvorba úspor pre DD Poprad - mal. Adela Červeňáková
Starostka obce oboznámila prítomných so stanoviskom TSP k tvorbe úspor
Informácia starostky obce o tom, že našej obci by mal byť schválený MV SR prívesný vozík
s vybavením pre DHZO
Stretnutie OR PZ, OÚ-OŽP, OSC, KOD
- sťažnosti na posypávanie ciest kamienkami sa zmenili na posypávanie ciest soľou. Je to už
schválené a obec Lenartov spadá do kategórie povolenia posypávania ciest.
p. Bortník - Strelecká súťaž o pohár oslobodenia obce – Memorial Jozefa Kaľatu + súťaž
v Človeče nehnevaj sa
p. Bortník – žiadosť o informáciu ohľadom počtu aktivačných pracovníkov na obci + koľko je
koordinátorov? Odpoveď starostky – 150 aktivačných pracovníkov a 1 koordinátor.
p. Cudrák – riešenie separácie odpadu na rómskej osade
K bodu 11. Záver
O 19.40 hod.
Zapísal: Mgr. Mokrišová Michaela
Overovatelia zápisnice:
Leškovský Jozef
Šandala Ján

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

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