Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 26.02.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce
Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa, Slávko
Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák
Hlavná kontrolórka obce: Mária Lamancová
Ďalší prítomný: Vladimír Frický, Ing. arch. Hudák ml., Ing. arch. Hudák st.
Začiatok: 17:00 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
Kontrola plnenia uznesení.
Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB.
Projekt prestupného bývania.
Systém prestupného bývania v obci Lenartov.
Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 - 2020.
Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci.
Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020 s výhľadom na
roky 2021 - 2023.
10. Správa o činnosti školskej knižnice.
11. Poskytovanie informácií k porušovaniu zákona o cestnej premávke – žiadosť
o súčinnosť.
12. Správa hlavnej kontrolórky ohľadom využívania obecných motorových vozidiel pre
potreby občanov.
13. Rôzne – projekt Zdravé regióny, úroveň vytriedenia odpadov, sadzobník poplatkov,
výrub drevín v k. ú. Lenartov, dlhodobý prenájom pozemkov od US – PS Lenartov.
14. Diskusia.
15. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
P. starostka privítala prítomných a oboznámila OcZ s programom.
Schválený program:
1. Otvorenie.
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
5. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove.
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
9. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu.
10. Aktuálne čerpanie rozpočtu obce.
11. Návrh nájomnej zmluvy o dlhodobý prenájom pozemkov patriacich US-PS Lenartov.
12. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019.
13. Diskusia – rôzne.
14. Záver
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určdnie zapisovateľa
Návrhová komisia:
p. Bortník, p. Chomjaková
Overovatelia zápisnice: p. Cudrák, p. Štibrich
Zapisovateľ:
Peter Harňák
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
HK prečítala uznesenie (kontrolu plnenia uznesenia) zo zasadnutia OZ z dňa 21.12.2018
K bodu 4. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB
Starostka predniesla správu o výstavbe byt. domoch na rómskej osade.
Pán Hudák ml. oboznámil zastupiteľstvo o poskytnutí podpory cez ŠFRB ( 4x6 byt. jednotka).
- nízky štandard bytov
- problém odber el. energie, nová sieť v správe obce, investícia pre obec (2 100 € el. prípojka)
- dotácia na kanalizáciu, žumpa
- vlastné zdroje 33 200 € s DPH.
Pán Cudrák mal otázku, aká bude podlaha v bytoch a aké bude zateplenie.
Pani Giňová mala otázku na rozlohu bytov.
p. Hudák ml.: zárubne budú + dvere, pec, komín, 2 x dres na umývanie, omietky a cem. poter,
WC bez sanity a obkladu, + el. bojler v kuchyni. Pod povlačom malý sklad.
Vyčíslenie na obklady a podlahy? Otázka pani starostka. (6 000 € na 1 byt) – poznámka p.
Hudáka ml.
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p. Hudák oboznámil o pomôcke pre určenie výšky dotácie MD a VÝSTAVBY SR a úver zo
ŠFRB na obstaranie technickej vybavenosti.
- 0% na 40 rokov úver
pán Bortník – dotaz na nízky štandard, že neplní účel. Dotaz na skvalitnenie nízkeho
štandardu.
pán Cudrák a Bortník vypočítali cenu dlažby a obkladu + vaňa + WC, vyšla im na 2 590 €
cca.
pán Bortník predniesol prestupné bývanie.
pán Bortník práce naviac, obklady a dlažby riešiť pomocou učnov SOU.
Neoprávnený náklad spevňovací múr, termín ukončenia nie je (p. Hudák st.).
Najprv musí byť skolaudovaný vodovod (p. Hudák ml.).
p. Bortník podotkol, aby bol termín čím skôr. Prečítal uznesenie-návrh.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

Páni Hudákovci odišli.
K bodu 5. a 6. Projekt prestupného bývania, Systém prestupného bývania v obci
Lenartov
p. Starostka privítala p. Frického.
Vyhlásená výzva na projekt prestupného bývania. 5 % spoluúčasť obce, byty vyššieho
štandardu.
p. Frický vysvetlil projekt Pr. bývania. Predniesol – Systém bývania s prvkami prestupného
bývania obce.
p. starostka – nemáme st. povolenie
Budú sa stavať v roku 2020 (prognóza)
p. Bortník – skúsenosti so soc. prácou vysvetľoval (osobný postoj) nevidí zlepšenie. Slabá
pomoc zo strany štátu, nik nepomohol seniorom, ako udržať mladých ľudí.
p. Cudrák – treba prísne podmienky, pravidlá.
p. Frický vidí progres (na poznámku p. Bortníka)
Hlasovanie: (Projekt a systém)

za: (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan
Giňa, Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák,
Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 - 2020
p. starostka prečítala Program odp. hosp. obce na roky 2016 – 2020. Povinnosť obce poslať na
kraj v Prešove.
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 8. Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci
p. starostka oboznámila poslancov s real. projektov v obci.
- 8 členov hliadka
- ZŠ – Asistenti
- Chránená dielňa
- Partnerstvo a dialóg
- Kom. centrum
- Terénna a soc. práca
- Opatr. služba
Investičné projekty: Komunitné centrum, vodovod na osade, sanácia čiernych skládok
Aktuálne výzvy: Roz. kapacity mat. škôlky, vysporiadanie pozemkov na osade, multifunkčné
ihrisko, výzva na kam. systém v obci, na kanalizáciu

Hlasovanie: (návrh uzn.) za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0
Dohľad nad výstavbou kom. centra – Cudrák, Beňa, Štibrich
Dohľad nad výstavbou byt. domov – Cudrák, Bortník
Dohľad nad verejným poriadkom – Bortník, Harňák, Bilá, Bilý, Giňa
Problém so psami na osade predniesla p. starostka.
Hlasovanie: (zapojenie do výziev) za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan
Giňa, Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák,
Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 9. Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020
s výhľadom na roky 2021 - 2023
Správa o činnosti ZŠ Lenartov v roku 2018/20119 s výhľadom na roky 2021-2023.
p. starostka – informácie o rozšírení školy – triedy + jedáleň a kuchyňa
p. Bortník upozornil na problém záškoláctva našich detí v ZŠ Malcov. Upozornil na
pohybovanie sa detí na hlavnej ceste z Malcova do Lenartova.
Poďakovanie p. riaditeľke p. starostkou, aj za ústretovosť.

K bodu 10. Správa o činnosti školskej knižnice
Správu o činnosti školskej knižnice predniesla p. Leškovská.
p. starostka poďakovala za správu.
Veľká čistota v knižnici – podotkli p. Lamancová a p. Cudrák.
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K bodu 11. Poskytovanie informácií k porušovaniu zákona o cestnej premávke – žiadosť
o súčinnosť
List od OR PZ BJ – Poskytovanie informácií k porušovaniu zákona o cestnej premávke –
žiadosť o súčinnosť – prečítala p. starostka.
K bodu 12. Správa hlavnej kontrolórky ohľadom využívania obecných motorových
vozidiel pre potreby občanov
Správu ohľadom využívania obecných mot. vozidiel pre potreby občanov prečítala HK.
p. Bortník poznamenal o obohatení a prehľade vďaka správe.
K bodu 13. Rôzne – projekt Zdravé regióny, úroveň vytriedenia odpadov, sadzobník
poplatkov, výrub drevín v k. ú. Lenartov, dlhodobý prenájom pozemkov od US – PS
Lenartov
Rôzne – projekt Zdravé regióny, úroveň vytriedenia odpadov, sadzobník poplatkov, výrub
drevín v k. ú. Lenartov, dlhodobý prenájom od US-PS Lenartov, prečítala p. starostka.
Navýšenie poplatku za odpad podľa úrovne vytriedenia. Obec nesmie doplácať ani zarábať.
Akcia v smere osvety ohľadom triedenia odpadu (p. Bortník)
Veľké nádoby na sklo – p. Chomjaková. P. starostka – neoplatí sa, ostatné obce majú také
skúsenosti (hádže sa tam všetko).
p. Peter Paluba – vlastné pozemky v smere na Kráľovú studňu (oboznámila starostka).
Sadzobník poplatkov:
- suma za informácie – 5 €
- služba obecným autom – 0,50 € (domáci)
1,00 € (cudzí)
Zvýšenie nákladov na sálu, návrh p. starostky:
300 € + energie (cudzí)
150 € + energie (domáci
- pozemky pod urbárom – informácie dala p. starostka
Hlasovanie:

za: 9 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,
Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,
Jozef Cudrák)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 14. Diskusia
p. Giňová – preteká batéria v rómskych bytovkách
p. Harňák – Kniha o hačistve
p. Harňák návrh – opravy mosta pri škôlke
- opravy dier na ceste po vodároch (vodárne opravia)
- informácia o prístrešok pre protipovodňový vozík (rieši sa)
- stĺp v dezolátnom stave (rieši sa)
p. Bortník – poznámka o nasadení sliviek v obci
Deň Zeme – info p. starostky, čistenie potoka
p. Cudrák – stavebný odpad pri domoch odstrániť.
Poďakovanie p. starostky.
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K bodu 15. Záver
O 20:30 hod.
Zapísal: Peter Harňák
Overovatelia zápisnice:
Jojzef Cudrák
Rastislav Štibrich

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

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