
Našo mile Ľenartovčaňi
Pozdravi vam mile v novinkoch ňešeme a co nove v Ľenartove vam v ňich predkladame. Možno sce o šickim 

bars dobre ňeznaľi, zato sme zaš daľši Ľenartovčan poskladaľi. Za pul roka veľo sme teho zrobiľi, šak ľen 
sebe prečitajce, jak sme gazdovaľi. I vam Pan Boh isce daroval svojo dari, zato še mu podzekujce a vzdajce 
mu chvali. Advent už začina, Vianoce na bľizku, uživajce sebe šicke svoju rodzinečku. Pocešce še spolu pri 

vianočnim stoľe, žebi vas furt veci bulo jak hvizdoch na oblohe. V zdravju rok zakoňčce i druhim ho prajce a 
v tim novim roku sebe spolu zašpivajce. Mgr. Mária Frandoferová

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov               11 / 2017              December 2017              Prameň informácií

Drahí spoluobčania,
farebne ladená príroda nabrala snehovú perinu a aj teplomer klesá so silou slnečného žiarenia. Nastúpil 
mesiac najkrajších sviatkov roka a vy už určite chystáte darčeky pre najbližších. Koniec roka sa nezadrža-
teľne blíži a je čas rekapitulácie. Nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Čo sme stihli, čo sa nám 
podarilo a s akými problémami vstupujeme aj do nového roka, čo si zadáme ako predsavzatie...
Aj v našej obci je čas analyzovať, zhodnotiť, ukázať na problémy a riešiť ich. Veď hovorí sa, že len blázon 
sa nepoučí zo svojich chýb. Celý tento rok bol bohatý na spoločenský, kultúrny, ale aj investičný zámer 
výstavby v obci. Konečne sme dospeli do štádia, kedy schátraná kovaľňa je odstránená a prostredie získalo 
na kvalite. Stred obce tak nehyzdí schátranisko, ale parčík. Ale pri pomyslení na pôvodný zámer opravy 
bývalej kovaľne a splnení sľubov pôvodného majiteľa by ráz našej obce mohol byť v historickom duchu... 
Najväčšia akcia roka 2017 – Stretnutie rodákov obce a Oslavy obce nabrali na obrátkach 12.-13. augusta 
2017. Tá radosť a potešenie, usmiate tváre a záplava spomienok, ohníčky v očiach a slová vďaky o tom, že 
sme na nich nezabudli... Na našich rodákov, našich bratov, ktorí sa s neutíchajúcim povzbudením obracajú 
k nám a veľmi starostlivo sledujú dianie v našej obci - ich kolíske. Teší nás, že sme aj takýmto spôsobom 
prejavili úctu tým, ktorí už často ani nemajú ku komu prísť... Ich ruky sú často prázdne, ale srdcia určite nie! 
Aj keď mnoho bolo tých, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli prísť, niektorí neprišli. Nemohli, lebo sú 
kdesi tam, kam siahajú len naše myšlienky. Ale ostávajú s nami. Aj keď nám ruky, ktoré z časti zapĺňali naše 
životy, chýbajú, naše spomienky nepretrhne žiadne ľudské zlo. Aj po najväčšej akcii roka sa život nezastavil 
a naše zraky sa upreli na opravu Domu nádeje. Šikovné ruky remeselníkov zrenovovali stavbu z roku 1997 
a vymenili chladiace zariadenie podľa predstáv, na ktorom sa dohadovalo obecné zastupiteľstvo niekoľko 
stretnutí priamo na cintoríne. Teší nás, že sa podarilo opraviť aj Kaplnku Sedembolestnej, ktorej zub času 
či obhorené dvere s opadajúcim obkladom nepridali na príťažlivosti. Aj naši mladí sa môžu tešiť, 12 bytová 
jednotka sa blíži ku kolaudácii a sťahovanie je naplánované na leto 2018. Vybavuje sa stavebné povolenie na 
výstavbu nízkoštandardných bytov, s výstavbou ktorých začneme na jar. A tešíme sa aj na nové komunitné 
centrum, ktoré už síce malo stáť, ale kvôli kontrole verejného obstarávania sa to predĺžilo... Čaká nás veľa 
práce, máme mnoho plánov, na prácu čaká veľa nezamestnaných. Verím, že aj úrady budú v tomto smere 
nápomocné a "ušijú" projekty pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Želám Vám zmysluplné a ra-

dostné sviatočné dni, viac krajších 

dní ako tých horších, viac lásky ako 

nenávisti, viac hojnosti a radosti ako 

smútku a trápenia. Pevné zdravie a 

veľa úspechov v pracovnom i osob-

nom živote.Vaša starostka.

Vážení občania, nový rok prináša nové 
nádeje a nové možnosti. Využijme ich v 
prospech celej obce, nemyslieť len na seba 
je našou prioritou. Mnohé v našej obci je 
potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na 
to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, 
projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, 
ochoty a tolerancie. Využívam túto príležitosť 
poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej 
obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného 
života, pretože budúcnosť obce je hlavne v 
rukách jej občanov.
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▶ VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
DAŇ Z POZEMKOV
Správca dane ustanovuje na území Obce Lenartov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane 
z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:
a) 0,1244 €/m2 – ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) 0,0185 €/m2 – trvalé trávnaté porasty
c) 0,0491 €/m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy (táto sa použije pri výpočte základu dane len vtedy, ak daňovník 
hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom)
d) 18,58 €/m2 – stavebné pozemky
e) 1,85 €/m2 – záhrady
f) 1,85 €/m2 – zastavané plochy a nádvoria
g) 0,0491 €/m2 – ostatné plochy. 

Správca dane určuje na území Obce Lenartov pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. zákona o miestnych 
daniach okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 3 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) 2,00 % orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) 2,00 % trvalé trávnaté porasty
c) 2,00% lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy
d) 0,30 % stavebné pozemky
e) 0,30 % záhrady
f) 0,30 % zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
g) 0,30 % ostatné plochy.

DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.
2. Správca dane určuje pre stavby na území Obce Lenartov, okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej 

časti obce uvedenej v § 4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo 
stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,070 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu,
c) 0,130 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,200 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,230 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,330 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,130 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

3. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 
€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
1. Ročná sadzba dane z bytov na území Obce Lenartov je 0,070 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 

bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území Obce Lenartov za 

každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,070 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,070 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,070 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž .

Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemok, na ktorom je cintorín,
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b) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Lenartov, ktorá je správcom dane
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských 
obradov
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
g) pozemok na ktorom je knižnica

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške:
a) -30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktorí 
sa preukážu poberaním dávky v hmotnej núdzi.
b) -30% z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a byty pre občanov starších ako 70 rokov alebo 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
c) -50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž 
vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 
dopravu.

▶ VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady  na rok 2018
1. OZ v Lenartove zaviedlo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
2. Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nevzťahujú na 

triedený zber odpadov a neobalových výrobkov.
3. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, podmienky na 

vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti, podklady potrebné k vráteniu poplatku alebo pomernej 
časti poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku.

Sadzba poplatku 
1. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre fyzickú osobu, ktorá má v Obci Lenartov trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt, alebo je na území Obce Lenartov oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný 
sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území Obce Lenartov 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha 
vo výške 0,0192 eur na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje 7,008 eur, po zaokrúhlení 7,00 eur na 
osobu na jeden rok.

2. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lenartov na účel podnikania vo výške 0,0862 eur na 
kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 31,50 eur pre právnickú osobu na jeden rok. Sadzbu 
poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov. 

3. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre ZŠ Lenartov, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vo 
výške 700,00 €/rok (zohľadnený počet žiakov a zamestnancov).

4. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu ju 0,0716 €. 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatník poplatok môže uhradiť:

a) prevodom z účtu na účet správcu dane, ktorý bude uvedený v rozhodnutí. Pre identifikáciu platby 
je nutné uvádzať pri bezhotovostnom platobnom styku variabilný symbol, ktorý bude uvedený v 
rozhodnutí
b) platbou v hotovosti v pokladni správcu dane.

Vyrubenie a splatnosť poplatku
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
1. Vrátenie poplatku
Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie nasledovných podmienok:
- zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci
- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie



Na rok 2018 má obec v pláne investovať do opravy miestnych komunikácií, na ktoré upozorňujú 
občania už niekoľko rokov. Aktuálna je miestna komunikácia okolo potoka od č.d. 5-11, miestna 
komunikácia k č.d. 50 a k domom za cintorínom – k č.d. 44. Obec chcela miestnu komunikáciu 
na nižnom konci riešiť už v minulom období, ale pre nevysporiadané vlastnícke vzťahy sa 
investícia zastavila. Pozemok pod touto miestnou komunikáciou je spoločnou nehnuteľnosťou, v 
ktorej figuruje 359 vlastníkov, medzi nimi aj neznámi vlastníci. Preto obec nemohla pokračovať v 
realizácii stavby na tejto ceste. Obec nemôže vložiť finančné prostriedky do cudzej nehnuteľnosti. 
Na investíciu do verejne prospešnej stavby môže obec vstúpiť na základe dlhodobého prenájmu. 
Preto sa v tomto roku zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, hlavná kontrolórka a starostka 
na schôdzi Urbárskej spoločnosti-pozemkového spoločenstva v Lenartove, kde boli požiadaní vo 
verejnom záujme o zmenu stanov spoločnosti, aby 
výbor US-PS Lenartov mohol podpísať s Obcou 
Lenartov dlhodobý prenájom. Bolo prijaté uznesenie, 
kde sa prejavila vôľa vyjsť v ústrety občanom. Bez 
dlhodobého prenájmu nebude možné investovať do 
pozemku, ktorý nepatrí do vlastníctva obce. Podobne 
je to aj s pozemkom okolo cintorína. Ani ten nepatrí 
obci, preto je potrebný dlhodobý prenájom. Mnoho 
ľudí však premýšľa o tom, že kvôli čomu prebehla 
pred časom u nás ROEP...? Práve ona slúži na takéto 
vysporiadania.
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■ Obec zriadila Komisiu pre sťažnosti v podmienkach Obce Lenartov
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove dňa 27.10.2017 zriadilo Komisiu pre sťažnosti v podmienkach 
Obce Lenartov. Je to osobitná komisia na úseku prešetrovania a vybavovania sťažností.
Predseda komisie: Ján BORTNÍK
Členovia: Ján ŠANDALA a Ján BEŇA
Náhradníci: Jozef CUDRÁK, Rastislav ŠTIBRICH, Dušan BILÝ, Dana CHOMJAKOVÁ, Ján 
FRANDOFER, Jozef LEŠKOVSKÝ.
Komisia sa bude schádzať podľa potreby na základe písomnej pozvánky predsedu a to tak, aby boli 
dodržané zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností.

- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
2. Zníženie poplatku
V prípade, ak poplatník - študent preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území obce, správca poplatok zníži poplatok za toto obdobie na najnižšiu sadzbu t.j. 0,0066 
€/ na osobu a deň, t.j. 2,409 eur, po zaokrúhlení 2,40 eur na osobu na jeden rok.
Podklady na zníženie poplatku je potvrdenie ubytovacieho zariadenia školy o ubytovaní poplatníka - 
študenta, resp. nájomná zmluva o ubytovaní študenta.
3. Odpustenie poplatku
a) Správca poplatku poplatok odpustí zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom a ktoré vykonávajú originálne 
kompetencie (MŠ, ŠJ)
b) Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa poplatník v celom zdaňovacom období nezdržiava alebo 
nezdržiaval na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce, na základe podkladov, 
ktorými sú najmä:
- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a o trvaní pracovného pomeru v zahraničí, pracovné 
povolenie v zahraničí, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného štátu,
- potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
- čestné prehlásenie najmä v prípadoch, ak sa poplatník dlhodobo nachádza na území iného štátu a 
nezdržiava alebo nezdržiaval na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce. Správca 
poplatku na základe čestného prehlásenia rodinného príslušníka odpustí poplatok v plnej výške.
4. Správca poplatku vráti, zníži alebo odpustí poplatok na základe žiadosti poplatníka.

■ Najbližšie investičné plány – miestne komunikácie



■ Zvyšovanie starobných dôchodkov a minimálnej mzdy 
od 01.01.2018                                       
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Dôchodok 
vyplácaný v plnej 
sume

Zvýšenie najmenej o Dôchodok vyplácaný v 
sume jednej polovice Zvýšenie najmenej o

starobný 8,40 eura starobný 2,60 eura
predčasný starobný 8,20 eura predčasný starobný 3,00 eura
invalidný s mierou 
poklesu nad 70 % 7,20 eura invalidný s mierou 

poklesu nad 70 % 2,70 eura

invalidný s mierou 
poklesu do 70 % 4,10 eura invalidný s mierou 

poklesu do 70 % 1,70 eura

vdovský a vdovecký 5,40 eura vdovský a vdovecký 2,40 eura
sirotský 2,60 eura sirotský 1,30 eura

V každej obci žije mnoho ľudí, ktorí poberajú 
určitý druh dôchodku, či už starobný, inva-

lidný, predčasný, vdovský/vdovecký alebo sirot-
ský, inak tomu nie je ani v Obci Lenartov. Od 
začiatku roka 2018 sa môžu dôchodcovia tešiť 
aspoň z mierneho rastu svojich dôchodkov.
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, kto-
rá sa poskytuje zo starobného poistenia. Účelom 
tohto starobného dôchodku je zabezpečiť pois-
tencovi príjem v starobe a zabezpečiť mu tak ur-
čitý životný štandard. 
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, kto-
rá sa poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi 
príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaz-
nivého zdravotného stavu poistenca.  
Vdovský/vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia 
alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského/vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdove/
vdovcovi príjem v prípade úmrtia manžela/manželky. 
Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka, t. j. od 01.01.2018, zvýšia najmenej o 8,40 eura 
a predčasné starobné dôchodky o minimálne 8,20 eura. Starobné dôchodky vyššie ako 1 050 eur 
a predčasné starobné dôchodky nad 1 025 eur však stúpnu percentuálne, a to o 0,8 %. Pre lepšie 
znázornenie uvádzame nasledovnú tabuľku č. 1, ktorá zobrazuje garantované minimálne pevné 
sumy zvýšenia všetkých druhov dôchodkov. 

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018

Poberatelia dôchodkov si od nového roka trochu prilepšia a tento schválený mechanizmus založený 
na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie 
štyri roky, t. j. do roku 2021. 

Ďalšou pozitívnou správou je, že vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej 
mzdy od 01.01.2018 na 480 € za mesiac, to znamená, že hodinová sadzba sa zvyšuje od 01.01.2018 
na 2,759 €/hod., pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce. 
Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje oproti minimálnej mzde v roku 2017, ktorá je vo výške 
435 €, zvýšenie o 45 €, teda nárast o 10,34 %. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy 
od vzniku Slovenskej republiky.  Ing. Mgr. Miriama Leščišinová
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■ Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových 
stanovísk Obce Lenartov

Zákon č. 211/2000 Z. z. 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií)

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie upravené 
v článku 26 Ústavy SR. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 
1. januára 2001. Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štát-
nym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o 
právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich 
rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným 
štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám. Otvore-
nosť okruhu povinných osôb podčiarkuje aj znenie § 2 ods. 4 ktorý uvádza, že osobitný zákon môže uložiť 
povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Obec Lenartov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
zverejňuje nasledujúci prehľad vydaných predpisov, pokynov a inštrukcií, na základe ktorých koná a roz-
hoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci.
a) Právne predpisy
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v znení neskorších predpisov
- Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgá-
nov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov
- Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- a ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce.
b) Ustanovenia
- Štatút obce 
- Štatút komisií obecného zastupiteľstva
- Štatút kronikára obce 
- Štatút školskej knižnice
- Štatút povodňovej komisie obce
- Štatút DHZO
- Štatút Rómskej občianskej hliadky Obce Lenartov
- Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lenartov 2016-2025
- Program rozvoja Obce Lenartov na roky 2015-2024
c) Pokyny a poverenia – Poverenie zastupovaním starostky obce
d) Vnútorné predpisy a poriadky
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
- Organizačný poriadok obce
- VP o činnosti škodovej komisie
- VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
e) Všeobecne záväzné nariadenia (platné)
- VZN č. 10/2011 o separovanom zbere
- VZN č. 11/2011 o zimnej údržbe
- VZN č. č. 2/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodin-
ných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa a dopravy do detského domova
- VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Obce Lenartov 
- VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Lenartov
- VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
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- VZN č. 3/2012 prevádzkový poriadok pohrebiska v pôsobnosti Obce Lenartov
- VZN č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Lenartov
- VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja, poskytovaní služieb, určení času predaja a času prevádzky služieb 
na území Obce Lenartov
- VZN č. 3/2013 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v Obci Lenartov
- VZN č. 1/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Lenartov
- VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový 
poriadok Obce Lenartov
- VZN č. 4/2014 o školskom obvode ZŠ na území Obce Lenartov pre ZŠ, ktorou zriaďovateľom je obec
- VZN č. 1/2015 o verejných kultúrnych podujatiach
- VZN č. 2/2015 o organizovaní verejných športových podujatí
- VZN č. 5/2015 o obmedzení/a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území Obce Lenartov
- VZN č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej 
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
- VZN č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na ve-
rejných priestranstvách Obce Lenartov
- VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území Obce Lenartov
- VZN č. 2/2016 Požiarny poriadok obce Lenartov
- VZN č. 3/2016 o miestnej dani za psa v Obci Lenartov
- VZN č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území Obce Lenartov
- VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Lenartov
- VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
- VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Lenartov
f) Smernice 
- č. 7/2011 pracovný poriadok zamestnancov Obce Lenartov
- č. 3/2011 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lenartov
- č. 5/2011 vedenie pokladnice obce
- č. 6/2011 zásady výkonu kontroly  v podmienkach Obce Lenartov
- č. 8/2011 poriadok odmeňovania zamestnancov obce
- č. 9/2011 pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a škol-
ských zariadení
- č. 10/2011 na vydanie rybárskeho lístka
- č. 11/2011 o postupe pri vyplňovaní, predkladaní, vyhodnocovaní a uchovávaní majetkového priznania a 
o konaní vo veciach majetkového priznania
- č. 12/2011 na ochranu majetku obce
- č. 13/2011 o stravovaní zamestnancov Obecného úradu Lenartov počas letných prázdnin
- č. 14/2011 na vykonanie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- č. 15/2011 zásady finančného hospodárenia Obce Lenartov
- č. 1/2013 ktorou sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadení a inventáru kultúr-
neho domu v budove Obecného úradu v Lenartove
- č. 2/2013 bezpečnostná smernica
- č. 1/2015 o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla 
stavbe (budove)
- č. 2/2015 zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov
- č. 3/2015 zásady o činnosti škodovej udalosti
- č. 4/2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
- č. 1/2016 systém finančného riadenia a finančnej kontroly
- č. 2/2016 o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Lenartov
- č. 3/2016 registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu v Lenartove
- č. 4/2016 o používaní a evidencii pečiatok na Obecnom úrade v Lenartove
- č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách
- č. 6/2016 zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach Obce Lenartov
- č. 7/2016 o písaní úradnej korešpondencie
- č. 8/2016 na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancom Obce Lenartov
- č. 1/2017 o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku
- č. 2/2017 zásady postupu pri vybavovaní sťažností, petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach 
Obce Lenartov
- č. 3/2017 o verejnom obstarávaní
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Právo  na  informácie  je  základným  právom,  bez  ktorého  nie  je  existencia  skutočného demokratického 
zriadenia možná. Umožňuje občanom vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti 
úradov a o stave spoločnosti, štátu či obce. Právo  na  informácie  ako  základné  ústavné  právo  zakotvuje  
Ústava  Slovenskej  republiky a Listina základných práv a slobôd. 
Zákon o slobode informácií pozná dva spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým spôsobom  je sprístup-
ňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľov a druhým spôsobom je tzv. aktívne zverejňovanie infor-
mácií, kedy musí povinná osoba zverejniť informácie bez toho, aby ju o to niekto vopred požiadal. Obec 
Lenartov aktívne a pravidelne zverejňuje svoje informácie na web stránke obce www.lenartov.sk.

Mgr. Nováková Eva

Dňa 1. augusta 2017 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra našej 
obce. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zanikol uplynutím jeho funkčného obdobia. V zmysle 
§ 18 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo 
obecné zastupiteľstvo výberové konanie. Na túto funkciu sa prihlásili traja kandidáti. 
Požiadavky, ktoré boli stanovené pre výkon tejto funkcie boli:  
a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov:     - ukončené úplné stredné vzdelanie
b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov:
  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  - bezúhonnosť
c) iné predpoklady:
  - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,
  - práca s počítačom,
  - flexibilnosť,
  - zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,
  - prax v oblasti kontroly samosprávy a znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu.
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra bol vykonaný verejným hlasovaním. Komisia na 
ochranu verejného záujmu v zložení: predseda Ján Frandofer a členovia Rastislav Štibrich a Dana 
Chomjaková posúdili náležitosti podaných prihlášok.
V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je 
na zvolenie hlavného kontrolóra obce potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Úspešným uchádzačom a hlavným kontrolórom obce sa stala bývalá kontrolórka našej obce p. 
Mária Lamancová,  zvolená na funkčné obdobie v súlade s § 18a ods. 5 citovaného zákona, ktoré 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. od 1. septembra 2017 na funkčné 
obdobie 6 rokov. V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov bol pracovný čas hlavného kontrolóra určený v rozsahu 
13,4 % pracovného úväzku. 

Mgr. Nováková Eva

Výsledky výberového konania
 na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lenartov

■ Aktuálne prebiehajúce projekty, na ktorých sú zamestnaní občania
■ MOPS – Miestne občianske poriadkové služby – 8 zamestnancov
■ NP ,,Praxou k zamestnaniu“ §54 – 3 zamestnanci
■ Terénna sociálna práca a terénna práca v obci – 4 zamestnanci
■ Chránená dielňa – 2 zamestnanci
■ Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík – 1 zamestnanec
■ ,,Čítajme lepšie“ – projekt ZŠ
■ Pilotný projekt prestupného bývania v Obci Lenartov – MRK



Obec Lenartov vyhlásila verejnú zbierku pre 
n. o. Plamienok, ktorý pomáha nevyliečiteľne 
chorým deťom zvládať tažkú chorobu. Zmier-
ňuje bolesť a utrpenie, zlepšuje kvalitu života 
dieťaťa a celej rodiny. Zamestnanci obce preto 
v tomto adventnom čase vykonali medzi sebou 
zbierku kreatívnych pomôcok, ktoré určite po-
môžu týmto deťom prekonať obdobie smútenia. 
Detské knihy, hračky, farbičky, voskovky, fareb-
ný papier, výkresy, zvýrazňovače – to všetko sa 
pobalilo a odoslalo do neziskovej organizácie, 
aby na Mikuláša pocítili aj choré deti radosť. 
Centrum smútkovej terapie prostredníctvom 
hry a tvorivých aktivít pomáha deťom a rodi-
nám prekonať psychické ťažkosti (smútok, ne-
dostatok energie, neschopnosť sa radovať, vidieť 
zmysel života a pod.), ktoré často sprevádzajú 
stratu blízkeho. Sme radi, že aj my sme pomoh-

li... Mrzí nás, že do verejnej zbierky sa nezapojil 
žiaden občan či spoločenská organizácia... Po-
mohli sme, aby krátky život nevyliečiteľne cho-
rých detí, bol doma radostnejší, a aby smútiace 
deti a rodiny opäť objavili farby života.
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■ Zamestnanci obce urobili dobrý skutok

 

■ Podané projekty
■ Žiadosť o NFP ,,Prevencia a eliminácia diskriminácie v školskom prostredí využitím aktívnej 
osvety a kombinovaného poradenstva.“
■ Výzva VII/20147 a Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
■ Žiadosť o grant ,,Chcem urobiť dobrý skutok.“
■ Podpora a prístup k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK pomocou vo-
dovodov, studní a úpravní povrchových vôd ,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK 
v Obci Lenartov.“
■ NP MRK MŠ (Národný projekt – Podpora predprimárneho vzdelávania deti z MRK).
■ Prevencia ako základ zdravej komunity. 
■ ŠFRB – 12 bytová jednotka.
■ Skrášlime si okolie slnečnými hodinami.

▶ Po lenartovskom meteorite budú  pomenované železné meteority 
"LENARTIT"     

Pred 200 rokmi sa meteorit nájdený v Lenartove, 
dostal do Maďarska ako prvý exemplár do zbierky 
meteoritov. Meteorit Lenarto, ako ho pôvodne na-
zývali, zohrával veľmi významnú úlohu v dejinách 
meteoritiky. Do Maďarského národného múzea 
sa dostala najväčšia časť hmotnosti lenartovského 
meteoritu. Dodnes je najväčší exemplár v tomto 
múzeu. Jeho vzorky sú predmetom štúdií na celom 
svete.
Lenartovský meteorit má veľmi významné postave-
nie v kvalifikačnom systéme meteoritov. Podľa neho 
je pomenovaný jeden z taxonomických typov – čis-
tý železný meteorit zložený z troch zložiek – kama-
cit, taenit a plesit a dostal názov "LENARTIT." Kresba ilustrujúca typ železného meteoritu „lenartit“, zho-

tovená podľa rezu lenartovského meteoritu, obrázok č. 34 v 
MEUNIEROVEJ (1884) práci
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Kalendár 2018
Záujemcovia o kalendár Lenartov 2018, ktorý 
každá domácnosť dostala zadarmo, si ho môžu 
zakúpiť na obecnom úrade v cene 2,50/ks aj pre 
svojich známych. Všetky fotografie znázorňujú 
prírodné scenérie z obce a ich autorkou je Janka 
Frandoferová.

▶ Aj zamestnanci obce priložili ruku k dielu      

Ukončenie prestavby Domu nádeje vyvr-
cholilo 21. októbra 2017, kedy sa 17 za-

mestnancov obce, ráno o 8.00 hod. chopilo 
práce. Záverečné upratovanie celej stavby sa 
začalo vynesením všetkého inventáru, od boho-
služobných predmetov slúžiacich pri pohrebe, 
až po nábytok. Práce pokračovali umývaním 
okien, dverí, zárubní, tepovaním stoličiek a 
ošetrením dreveného obkladu. Nezabudlo sa 
ani na svetlá či ozvučenie. Generálne upra-
tovanie pokračovalo vyčistením všetkých pre-
vádzkových plôch Domu nádeje. Vyumývaním 
chladiacej miestnosti a nastavením svetiel sa 
začala jej prevádzka. Šikovnosť a zručnosť uči-
teliek základnej školy, školskej knihovníčky, 
pracovníkov TSP a obecného úradu v spo-

lupráci s pracovníkmi chráneného pracoviska 
vyvrcholila o 10.30 hod., kedy už bolo upratané 
aj okolie a tak bol celý Domu nádeje pripravený 
na posviacku.

Povesti a príbehy z 
Lenartova zaujali aj RTVS

Knižná publikácia Povesti a príbehy z 
Lenartova má medzi čitateľmi veľký úspech. 
Písomné svedectvo o legendách, historických 
udalostiach a svedectvách našich otcov má veľkú 
výpovednú hodnotu, na ktorú sme právom hrdí.
Teší nás, že naša kniha zaujala aj dramaturgov 
v Rozhlase a televízii Slovenska a naša povesť 
o Kráľovej studni tak dostala aj rozhlasovú 
podobu. RTVS to odvysielala dňa 8.10.2017 
v rámci cyklu Bola raz jedna povesť. Každý si 
ju môže prehrať v archíve RTVS. Dramaturgia 
RTVS plánuje do budúcnosti spracovať ešte 
jednu našu povesť. Už teraz sa tešíme!



Firma Hoclár Bardejov začala realizovať v mesiaci november 2017 
na našom cintoríne nové hrobky. Cena 2 hrobiek z prírodného 

kameňa, ktoré sú umiestnené v najnovšom rade je 1 850,- eur za 
poschodovú hrobku. Toho času je 9 hrobiek prevedených formou 
betónových prekladov v zemi. Na jar 2018 sa dokončia. Neplánuje 
sa už dokončenie z kameniny, ale všetky budú z prírodného kame-
ňa. Cena 1 hrobu z prírodného kameňa (623 svetlý) s poschodovou 
hrobkou je 1 650,- eur. V prípade zmeny vám bude cena prepočí-
taná.
Bližšie informácie získate u p. Hoclára na t.č. 0903 943 457 alebo 
kontaktujte starostku obce.

Bytový dom Lenartov
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Objekt bytového domu je dvojpodlažný so 
sedlovou strechou, svojím tvarom a rieše-

ním zapadne do okolitej zástavby. Bytový dom 
bude využívať obnoviteľné zdroje energie na 
ohrev teplej úžitkovej vody prostredníctvom 
solárnych panelov. Byty na prízemí budú mať 
riadené vetranie pomocou rekuperačnej jed-
notky. Bytový dom bude postavený v nízko 
energetickom štandarde – v kategórii A1.
Bytový dom obsahuje 12 nájomných bytov, z 
toho osem bytov 2-izbových s podlahovou plo-
chou cca 50,54m2 a štyri 3-izbové byty s pod-
lahovou plochou cca 60 m2. Dvojizbový byt 
obsahuje vstupnú časť – chodbu, kúpeľňu, sa-
mostatné WC, spálňu, kuchyňu so stolovaním 
obývaciu izbu a balkón. Trojizbový byt obsahuje 
to isté ako dvojizbový byt s detskou izbou na-
vyše. Každý byt bude zrealizovaný v štandarde, 
čo zahŕňa kompletné povrchové úpravy, pod-

lahy, obklady, dlažby, obložkové zárubne, vy-
bavenú kúpeľňu, WC a kuchyňu s kuchynskou 
linkou vrátane káblového rozvodu internetu a 
TV signálu. Súčasťou každého bytu je komí-
nový prieduch na samostatné stojace kachle a 
balkón, ktorý nadväzuje na obývaciu izbu.
Každý z bytov má samostatné meranie energií, 
elektrickej energie, studenej vody a teplej úžit-
kovej vody.
V spoločných priestoroch bytový dom po-
skytne spoločný sklad na prízemí. Na poschodí 
sa nachádza priestor na spoločný ohrev teplej 
úžitkovej vody, centrálnu jednotku pre posky-
tovateľa TV signálu a internetu.
Predpokladaná výška mesačného nájmu je cca 
100 eur/mesačne + energie v závislosti na veľ-
kosti bytu. Presná výška nájmu jednotlivých 
bytov v čase po schválení agendy Štátnym fon-
dom rozvoja bývania.

▶ CENA HROBIEK NA CINTORÍNE



▶ TDO iba v označených 
vreciach

 
Tuhý domový odpad, ktorý vyváža firma 
Fúra Košice bude vyvezený iba zo smetnej 
nádoby alebo z označených vriec, ktoré sa 
predávajú na obecnom úrade. Môže to byť 
ružové vrece s nápisom firmy, v ktorom 
je už zaplatený aj vývoz a znehodnotenie 
odpadu. Odpad umiestnený pri popolnici 
v čiernom, zelenom, modrom alebo žltom 
vreci preto nebude vyvezený. Je možné, že 
firma Fúra Košice zmení farbu vriec na 
TDO, ale označenie ostane. Iba odpad v 
takýchto vreciach bude vyvezený!

Schválením projektu MOPS (po starom Rómske občian-
ske hliadky) získa Obec Lenartov 200 000,- eur na vykrytie 
mzdových nákladov pre členov MOPS. Projekt je naplánova-
ný na 36 mesiacov. Začína 01.12.2017.
Dňa 23.10.2017 sa na obecnom úrade uskutočnilo výberové 
konanie záujemcov o túto prácu. Na výzvu zareagovalo 22 
uchádzačov, z toho komisia vylúčila 5 žiadostí pre nesplne-
nie požadovaných kritérií. Zo 17 uchádzačov sa osobným 
pohovorom vybralo 8 úspešných záujemcov. Ostatní sa stali 
náhradníkmi, ktorí v prípade potreby nastúpia na uvoľnenú 
pracovnú pozíciu.
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Po štyroch rokoch jednania a dokladania potvrdení sú po-
zemky patriace Slovenskému pozemkovému fondu v blízkos-
ti rómskej osady vo vlastníctve obce. Dňa 4.10.2017 rozhodla 
Rada SPF o bezodplatnom prevode pozemkov vo verejnom 
záujme na Obec Lenartov č.  PKZO-K40006/17.00. Zároveň 
bola schválená kúpna zmluva na časť pozemkov, ktoré nie sú 
vo verejnom záujme, č. PKZ –K40476/17.00, kde cena bola 
stanovená na 1,80 /m2.

▶ Pozemky od SPF vo vlastníctve obce    

▶ Projekt MOPS schválený

▶ Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok 

schválený
Obec Lenartov je súčasťou národného 
projektu Úradu splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
August 2017 je začiatkom národného 
projektu Úradu splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s 
názvom: Podpora partnerstva a dia-
lógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík, na ktorom v rámci 
pilotnej schémy participatívnej tvorby 
verejných politík ako inštitúcia spolu-
pracujeme. Finančný príspevok vo výške 
14 000,- eur bude použitý do roku 2019 
na refundáciu mzdových nákladov pre 
jedného pracovníka.

▶ Pohotovosť lekární
Po-Ne do 20:00 

ATRIUM (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 
PLUS LEKÁREŇ (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 
Dr. MAX (OD Hypernova)

ODVOZ JEDLÝCH OLEJOV 
V roku 2018 bude vykonaný odvoz 
jedlých olejov v PET fľašiach v dňoch: 

10.1./19.3./18.5./13.7./19.9./23.11



Národná rada Slovenskej republiky v septembri tohto roku schválila zákon, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto súvislosti došlo aj k zmene zákona 
o správnych poplatkoch.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 1. januára 2018 (výber zo 
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 2
a) vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 
písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ....................................... 2 
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 
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Obec Lenartov OCENENÁ v oblasti prevencie kriminality

Dňa 13. septembra 2017 – pri príležitosti Dňa polície v Prešove bolo odborom prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra SR odovzdávané Ocenenie v oblasti prevencie 

kriminality za rok 2016 ako poďakovanie za aktivity v oblasti prevencie kriminality, ktoré boli 
zrealizované v roku 2016 v Prešovskom kraji.
 
Ocenenie boli udeľované výhercom z Prešovského kraja v 3. kategóriách:
1. samospráva
2. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie
3. iné (jednotlivec, základná/stredná/vysoká škola, podnikateľský subjekt...)
 
Zo samospráv bola ocenená naša obec, ktorá sa 
veľmi aktívne zapája do prevencie kriminality 
na všetkých úrovniach života. Pri odovzdávaní 
ocenenia boli vyzdvihnuté doterajšie aktivity, 
ktoré smerujú k ochrane zdravia a bezpečnosti 
občanov.

Zmeny v správnych poplatkoch od 01. januára 2018
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Novelou zákona o obecnom zriadení sa zníži počet 
obecných poslancov

Národná rada SR posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Racionálne sa zníži počet 
poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev:
• do 100 obyvateľov obce 3 poslancov,
• od 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
• od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
• od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
• od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
• od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
• od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,
• od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov,
• nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov.
Upraví sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Zavádza 
sa tiež nový inštitút a to pričlenenie k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe 
nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, 
teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť niektoré 
zákonom ustanovené úlohy. Novela by mala účinnosť nadobudnúť 1. marca 2018.

Pozvánka
Obec Lenartov Vás pozýva na pietnu spomienku 73. Výročia oslobodenia Obce Lenartov, dňa 

19.01.2017 o 15:00 hod. pred budovou OcÚ.

písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo 
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku........... .2 
Položka 3
1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................................................   2 
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov

a) v žiadosti o odpis registra trestov ...........................................................................................   2 
Položka 1
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ...........................................................................  2 
Položka 17
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti ........................................................................................................................................   10 
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 
občanmi Slovenskej republiky .........................................................................................................  20  
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 
Slovenskej republiky .........................................................................................................................  20 
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ................................................................. 20 
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti .......................................... 70 
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 
občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ..................................... 35 
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ............ 70 
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ..................................................................................200 
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt ..................................................................................................................................................200 
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    ANDREJ HRABČAK  
                                                 účastník národného boja za oslobodenie

Andrej Hrabčak sa 
narodil 20.10.1903 

v Lenartove. So svojou 
manželkou vychovali 
dve dcéry. V pohnu-
tých vojnových časoch 
mu nebol ľahostajný 
jeho postoj k rodine, 
susedom a všetkým 
jeho rodákom. Neostal 
stáť so založenými ru-
kami a prizerať sa na 
ťažký osud všetkých, 
ktorých vojna zasiah-

la. Ako dôkaz o tom že p. Andrej Hrabčak bol 
účastníkom národného boja za oslobodenie je 
Osvedčenie Ministerstva národnej obrany, 
ktoré bolo vydané v Bratislave 22. Júna 1970, a 
ktoré 12.5.2015 overilo a potvrdilo Ministerstvo 
obrany SR, oddelenie starostlivosti o vojnových 
veteránov a vojenských dôchodcov sekcie ľud-
ských zdrojov. Z morálneho a právneho záujmu 
bol duplikát vydaný vnučke menovaného PhDr. 
Anne Popovičovej. P. Andrej Hrabčak zomrel 
20.5.1988 v Lenartove. Jeho obraz ako účastníka 
národného boja za oslobodenie bude umiestne-
ný v pamätnej izbe obce.

Česť jeho pamiatke!

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
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Lenartovské dvojdnie
,,Kľukatá cesta z mesta vedie, do mojej rodnej dedinky ma privedie.“

Každý z nás sa určite rád vracia na 
miesta, ktoré sú mu blízke, na 

ktorých prežil nejakú časť svojho ži-
vota. Isto-iste sme hrdí na svoj pôvod, 
na seba samého, na svoju rodinu, na 
svoju dedinu či mesto. Nie inak je 
tomu aj u nás v Lenartove. My, ktorí 
tu žijeme sme doma, a tí, ktorí sa tu 
narodili, prežili tu svoje detstvo, ale 
odišli buď za prácou alebo si založili 
rodinu, sú niekde inde, určite sa radi 
vracajú do svojho rodiska, kde mali 
alebo ešte majú svoju pokrvnú rodi-
nu.
Koľkokrát sme už počuli: ,,Žijem tu 
alebo tam, ale pochádzam z Lenarto-
va.“ Sobota 12.8.2017 je toho jasným 
dôkazom. Starostka obce Ing. Jana 
Bľandová, MBA, s poslancami OcZ v 
spolupráci s obecnými zamestnancami pripravili a zrealizovali oslavy 590. výročia prvej písomnej zmienky 
o Lenartove. V sobotu nás bolo v Lenartove o niekoľko desiatok viac ako inokedy. Rodáci zblízka i zďaleka 
prijali pozvanie na stretnutie v rodisku a tak už niektorí prichádzali aj pár dní pred sobotou.
Oslavy začali slávnostnou sv. omšou v miestnom Kostole sv. Leonarda za účasti kňazov, ktorí pôsobili 
v našej farnosti, nášho rodáka Mgr. Maroša Leškovského a terajšieho duchovného otca, vedenia obce a 
rodinných príslušníkov rodákov. Už tu začali stisky rúk, milé objatia. Po slávnostnej sv. omši sa celé spolo-
čenstvo presunulo do sály kultúrneho domu, kde poslanec OcZ p. Ján Bortník otvoril stretnutie pozdravom 
všetkých vrchov a dolín našej obce. Po básnickom slove sa rodákom prihovorila p. starostka slávnostným 
príhovorom, ktorým pozdravila aj tých, ktorí chceli, ale z rôznych dôvodov nemohli prísť. Za všetkých 
rodákov sa prihovorila naša rodáčka p. Zuzana Kažimírová, rod. Cundrová z č. d. 7. Pospomínala na časy, 
keď žila v Lenartove a ocenila prácu vedenia obce pri jej zveľaďovaní. Pani starostku pozdravila ľaliou a 
vrelým objatím.
Medzi slávnostným obedom kronikárka obce s terajšou a bývalou p. starostkou našou rodáčkou p. Aničkou 
Rusnákovou uviedli do života naše nové knižné dielo autorky Silvie Havelkovej: Povesti a príbehy z Lenarto-
va, ktoré je oživením legiend o Lenartove. Dielo do života uviedli hrudou, na ktorej tak ťažko pracovali naši 
predkovia. Po bohatom kultúrnom programe, kde sa predstavili deti z obce, žiaci zo ZŠ, zamestnanci obce, 
spevácka seniorská skupina Javorinka a sestry Bacmaňákove, nasledovala voľná debata plná spomienok 

na spoločné okamihy. Ra-
dosť s úsmevom, s milým 
pohľadom, ale aj nejed-
nou slzou dojatia, objatia, 
stisky rúk, ale aj neisté po-
hľady, keď sa poniektorí z 
nich nevideli dlhé roky a 
zmenili sa. Pohľad na nich 
nasvedčoval, že sa cítili 
naozaj dobre a určite by 
to každý z nich potvrdil. 
Všetci sme spoločne vy-
tvorili veľkú lenartovskú 
rodinu. Svedčia o tom slo-
vá vďaky, uznania, že na 
nich vedenie obce neza-
budlo a nezabúda. Aj spo-
mienkový balíček okrem 



Lenartovčan 11/2017     17                www.lenartov.sk

Lenartovčan 17 | Oslavy obce
atmosféry, ktorú prežili im ten deň bude 
určite dlho pripomínať. Pozdravom Dovi-
denia a s prianím o 5 rokov znova doma 
v našom Lenartove sa stretnutie rodákov 
skončilo.
Nedá mi nespomenúť, že starostka obce s 
poslancami OcZ a rodinnou príslušníčkou 
našej drahej rodáčky najstaršej občianky 
Prešova p. Anny Dolhyovej (102 rokov) 
uskutočnili osobnú návštevu s pozdravom 
všetkých Lenartovčanov a spomienkovým 
darčekom 10.8.2017 za prítomnosti redak-
torky Rádia Regina, ktorej nahrávanie bolo 
odvysielané 12.8.2017.
V nedeľu 13.8. oslavy pokračovali na miest-
nom ihrisku, ktoré sa postupne zaplnilo 
miestnymi občanmi, ale aj ich prizvanými 
hosťami. Hosťom osláv bol aj Mgr. Jozef 
Guliga sekretár primátora mesta Bardejov. 
Po slávnostnom príhovore p. starostky nasledoval kultúrny program prostredníctvom ľudovej hudby Stana 
Baláža, Sendreiovcov a ľudovou veselicou do neskorších nočných hodín. Bohatá tombola spravila radosť 
mnohým z nás. Každý si prišiel na svoje: deti na skákací hrad, sprievod so živým dinosaurom, cukrová vata, 
popcorn, bohaté občerstvenie, hudba, spev a tanec. Nikoho z nás neodradilo ani chladné počasie, ktoré 
neubralo na nálade a zábave.
Čo dodať na záver?
Vážme si dielo našich predkov, ich mozoľnaté ruky a ustarostené tváre našich starých mám. Chráňme a 
zveľaďujme našu obec a ďakujme vedeniu, že sa chce s nami aj takýmto spôsobom stretnúť.

Text: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Jozef Leškovský

CD zo stretnutia rodákov
 
Každý účastník stretnutia rodákov zo dňa 12. augusta 
2017 má možnosť získať CD z celej akcie. Záujemcovia, 
ktorí sa nahlásili, dostanú CD poštou. V prípade 
návštevy Vašich blízkych počas vianočných sviatkov, 
a ktorí by mali záujem o toto CD, kontaktujte obecný 
úrad.
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ZŠ     Lenartov v šk. roku 2017/2018 navštevuje 
90 žiakov, z toho 86 žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, 37 so 
zdravotným znevýhodnením a 49 zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Vyučujú sa v 
dvojzmennej prevádzke v 8 triedach - v 0. ročníku, 
prvý krát v 1 špecializovanej triede, v 3 špeciálnych 
a v 3 bežných triedach. Dopoludnia sa vyučuje 55 a 
popoludní 35 žiakov.
Slávnostný príhovor v školskom rozhlase, svätá  
omša a vyhodnotenie súťaže zberu plastov, spojené 
s odovzdávaním hodnotných cien od starostky 
obce Ing. Jany Bľandovej, MBA otvorili nový 
školský rok. Majúc na zreteli plnenie prioritného 
cieľa Školského vzdelávacieho programu sme 
pokračovali realizáciou aktivít od výchovno-
vzdelávacích až po záujmové. K nim patrila účasť 
žiakov a zamestnancov OcÚ na verejnej zbierke 
Biela pastelka i beseda s p. Bortníkom v rámci 
Európskeho dňa jazykov. Zážitkový bol Týždeň 
športových aktivít s každodennou rozcvičkou 
pred vyučovaním, pohybovými aktivitami v rámci 
každej triedy a športovým dňom na obecnom 
ihrisku. Koordinátorka prevencie patologických 
javov zaujala žiakov v rámci Týždňa zdravej výživy 
i Týždňa boja proti drogám. Zapojili sme sa tiež do 
spoločnej modlitby za pokoj a jednotu vo svete - 
Milión detí sa modlí ruženec,  do výtvarných súťaží 
Viem, kam odpad patrí a Viem, čím budem. Pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším sme nezabudli 
ani na našich starkých, ktorým sme vyhotovili 
darčekové predmety a týmto sme im vyjadrili 
vďaku, úctu a potešili ich v jeseni života. Nielen 
pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských 
knižníc a v rámci schváleného projektu Čítajme 
lepšie, sme čítali a vypožičiavali si knihy s cieľom 
zdokonalenia techniky čítania s porozumením. 
Páčilo sa i divadielko Rumcajs z Banskej Bystrice, 
no neprekonateľný bol samozrejme Mikuláš pred 
OcÚ. Čaká nás výtvarná súťaž Anjel Vianoc, tvorba 
vianočných pozdravov p. ministerke školstva i súťaž 
v speve vianočných kolied.
I naďalej pokračujeme v zbere zmiešaných plastov, 
aby sme mali okolo seba čistejšie, krajšie a získali 
návyk separácie odpadov. Na konci šk. roka budú 
opäť odmenení traja najlepší zberači. 
Netradičné bolo i edukačné podujatie za účasti 
odborných zamestnancov Hvezdárne a planetária 
v Prešove, ktoré bolo pre žiakov prvotným 
oboznámením sa s vesmírom a slnečnou sústavou. 

Môžem prezradiť, že pri príležitosti MDD k nám 
zavíta mobilné planetárium s cieľom rozšírenia 
učiva prírodovedných predmetov. Program s 
interaktívnym výkladom lektora bude doplnený o 
3D premietanie v projekčnej kupole, ktorá bude v 
prípade priaznivého počasia inštalovaná na školskej 
záhrade. Zúčastnia sa tiež deti z MŠ a pozývame aj 
deti z obce! 
Je pekné, keď v našej škole a pred školou rastú kvety, 
o ktoré sa nám vzorne stará naša pani upratovačka 
Ľubka. Je ešte krajšie, keď v nej rastie strom, ktorý 
napĺňa nielen estetickú ale aj didaktickú funkciu, 
pretože nie každý zriaďovateľ zabezpečí škole takúto 
unikátnu štukatérsku prácu, dotvorenú maľovaním. 
No úplne najkrajšie by bolo, aby žiaci našej školy 
boli vychovaní a vzdelaní, aby sa im rodičia 
príkladne venovali a spolupracovali so školou. Aby 
sme mali okolo seba usmiatych a tolerantných ľudí 
s veľkým srdcom, ktorí sú tu jeden pre druhého a 
rozdávajú okolo seba pokoj, lásku a porozumenie.

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka školy

Lenartov

Základná školaKde sa vzal, tu sa vzal, na stene sa ukázal, krásny veľký strom.
Štyri ročné obdobia sú ukryté v ňom.

Víta našich žiakov,
ponúka im darov plnú nôšku.

Porozprávaj o mne trošku!

V našej škole RASTIE STROM„ „
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ČÍTAJME  LEPŠIE

Z prostriedkov dotácie na rok 2017 a príspevku z 
rozpočtu Obce Lenartov bol knižničný fond škol-
skej knižnice doplnený o tituly  pre všetky kategó-
rie čitateľov. Cieľom bolo doplniť knižničný fond 
Školskej knižnice pri ZŠ Lenartov dielami súčasnej 
i klasickej literatúry pre deti a mládež, podporiť zá-
ujem detí a mládeže o čítanie a tak viesť užívateľov 
knižnice k pravidelnému čítaniu. Zámerom bolo 
zvýšiť návštevnosť ŠK a formou zvyšovania úrov-
ne čitateľskej gramotnosti zvyšovať vzdelanostnú 
úroveň žiakov. Pri kúpe sme vychádzali zo záujmov 

čitateľov a takto sme obohatili knižný fond o žia-
dané tituly. Celkom bolo zakúpených 273 knižných 
jednotiek v pomere:
• krásna literatúra pre deti a mládež – 209 kníh, z 
toho z dotácie 180 a z vlastných zdrojov 29
• náučná literatúra pre deti a mládež – 54 kníh, z 
toho z dotácie 52 a z vlastných zdrojov 2
• krásna literatúra pre dospelých – 5 kníh, z toho z 
dotácie 3 a z vlastných zdrojov 2
• náučná literatúra pre dospelých – 5 kníh, z toho z 
dotácie 3 a z vlastných zdrojov 2.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02190  Fond na podporu umenia 
schválil Obci Lenartov dotáciu vo výške 1 500 € na realizáciu projektu Čítajme lepšie v programe 

5.1.a3 Akvizícia knižníc. V zmysle zmluvy Obec Lenartov zakúpila knihy z vlastných zdrojov za 258,73 €.

Zoznam zakúpených kníh

Krásna pre mládež ks Krásna pre dospelých ks Náučná pre dospelých ks
Láska blogerská  1 Predtým, ako som ťa poznala 1 Najedzte sa do štíhlosti 1 1
Džínsový denník 1 Srdcom a mečom  1 Najedzte sa do štíhlosti 2 1
Anna zo zeleného domu 1 Slzy predaných dievčat 1 Najedzte sa do štíhlosti 3 1
Na vine sú hviezdy 1 Cudzinca nemiluj 1 Smoothies podľa chorôb 1
Pippi dlhá pančucha 1 Žiť, a pritom neumierať 1 Smoothies na každý deň 1

Knihy, vydané s podporou FPU ks Náučná pre deti ks Próza pre deti ks
Kreatívny tanec 2 Zvieratá 2 Mačky vo vreci 1
Bájky 15 Abeceda 2 Budkáčik a Dubkáčik 1
Môj brat nemá brata 12 Matematika 2 Malý princ 1

Pexeso pamiatky 1
Náučná pre deti ks Slovenské pamiatky 2 Poézia pre deti ks
Kloboučku hop 5 Svet zvierat 2 Básničky do detskej izbičky 1
Európa otázky a odpovede 1 Riekanky, pesničky 1
Slovensko otázky a odpovede 1 Próza pre deti ks Čin-Čin 15
Obrázkové hry 10 O Guľkovi Bombuľkovi 1 Maľované čítanie 15
Zvieratá 10 S dievčiskom sa nehráme 15 Kolo, kolo mlynské 15
Čísla 1 Mechúrik Koščúrik 15 Žabiatko 10
Protiklady 1 Kde rastú peniaze? 15 Básničky z peračníka 1
Abeceda 1 Je Miška myška? 15 Zvieratká na dvore 1
Zvieratá 2 Osmijanko 1 Varila myšička kašičku 1
Vozidlá 1 O Červenej čiapočke 15 Uspávanky 1
Príroda 2 O troch prasiatkach 15 Do tramtárie 1
Rozprávky 2 O Snehulienke 15 Deťom 1
Moje prvé obrázky 2 Kozliatka 1 Hovorníček 1
Zaujímavé miesta 2 Domček, domček 1 Keď ťa chytím, tak ťa zjem 1
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Zuzka a Zita

V rámci Medzinárodného mesiaca školských 
knižníc si naši žiaci vypožičiavali a čítali 

knihy doma ale aj v škole. Mladšie deti čítali lepo-
relá, starší žiaci knihy s rozsiahlejšími textami, ba 
dokonca štvrtáci si začali viesť čitateľské denníky. 
Je dobré, keď máme z jedného titulu viac kusov, 
žiaci tak môžu sledovať text a pokračovať v čítaní. 
Zábavnými formami práce sme podporovali u žia-
kov v bežných, ale aj v špeciálnych triedach rozvoj 
vzťahu ku knihe, k školskej knižnici, k čítaniu a k 
poznávaniu nového. 2.A čítala a rozprávala o Čer-
venej Čiapočke, 2.B – Žabiatko, 4.B – O Guľkovi 
Bombuľkovi, 4.A náročnejší titul týkajúci sa roz-
voja finančnej gramotnosti – Kde rastú peniaze. 
Skĺbením tvorivosti a fantázie žiaci 3.B. realizo-
vali vzdelávacie aktivity spojené s predstavením 
knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka – dvojičky 
– sestričky, navlas rovnaké, rovnako oblečené, 
nošteky trochu pehavé... Po prečítaní príbehov zo 
života dvojičiek žiaci spoločne na interaktívnej 
tabuli odpovedali na otázky – mali si vybrať správnu 
odpoveď z daných možností a doplniť vhodné  slová 
do viet. Deťom sa predstavili aj naše dvojičky z 2.B 
triedy Zuzka a Zita jedna ako druhá a dvojičky – 
sestričky Vierka a Marcelka, ktoré už nie sú navlas 
rovnaké. Čítanie príbehu Medveď Demeter ich zau-
jal natoľko, že sa ho pokúsili výtvarne stvárniť. V 
závere si predstavili a vyhodnotili svoje práce.

Mgr. Iveta Petriková

Vierka a Marcelka



Land Art  
V dávnych dobách ľudia žili v súlade s prírodou. Bola pre 
nich domovom, zdrojom obživy a zmyslom života. Civilizácia 
nás však obklopila betónom, ulicami, hlukom automobilov... 
Naše deti majú veľké šťastie, že žijú v krásnom prírodnom 
prostredí. Okolitá príroda nám ponúka rôznorodý prírodný 
materiál, ktorý deti zbierajú a používajú vo výtvarných či 
pracovných činnostiach. Jeseň je ročné obdobie, kedy listy 
menia svoju farbu, na kríkoch a stromoch nájdeme plody 
(šípky, gaštany, orechy...), ktoré môžeme využiť na tvorenie 
rôznych obrazcov. Zaujímavou výtvarnou technikou pre deti 
je aj umelecký smer Land Art  (land - krajina, art – umenie), 
ktorý je založený na priamom kontakte s prostredím 
(voľná príroda, les, lúka, park). Deti si tu rozvíjajú svoju 
tvorivosť, fantáziu a cit pre prírodu. Tvorivá práca v prírode 
s prírodným materiálom im ponúka nové možnosti vlastnej 
tvorby i utváranie vzťahu k prírodnému prostrediu. Jesenné 
počasie nám umožnilo nazbierať rôznorodý prírodný 
materiál, z ktorého si deti vytvorili krásne obrázky, napríklad 
šarkana. Jednou nevýhodou tohto druhu výtvarného umenia 
je to, že trvanlivosť detských prác je veľmi krátka, a preto je 
dôležité  zhotoviť si  z týchto výtvorov fotodokumentáciu. 
Cieľom takýchto netradičných činností v materskej škole je 
predovšetkým zoznámiť deti s rozmanitosťou prírodných 
materiálov, rozvíjať ich fantáziu a kreativitu pri práci s 
prírodninami, učiť deti vnímať krásu prírody.

Začiatok septembra sa každoročne spája s otváraním školských brán. Aj v našej materskej škole sme 
v tomto školskom roku privítali 31 detí. Predprimárne vzdelávanie realizujeme podľa Školského 

vzdelávacieho programu „Hrou objavujeme svet“. Keďže predškolský vek je významným obdobím na 
získavanie vedomostí, zručností, schopností, mravných návykov a základov životného štýlu, ponúkame 
deťom priestor a možnosti na ich rozvíjanie. Pri všetkých činnostiach vychádzame zo záujmov a potrieb 
dieťaťa. Realizovaný edukačný proces v materskej škole obohacujeme v rôznorodých edukačných aktivitách. 
Práca s deťmi je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša každodenne nové poznatky, skúsenosti a výzvy, 
na ktoré je potrebné adekvátne reagovať v záujme rozvoja osobnosti dieťaťa. Preto si želáme, aby sme spolu 
prežili veľa krásnych, spokojných dní, plných radostí, veselých zážitkov, poznatkov a prekvapení aj v tomto 
školskom roku.
Blíži sa čas vianočný, čas pokoja, sviatočnú atmosféru cítime všade okolo, preto mi dovoľte v mene celého 
kolektívu MŠ zaželať, nech oslava narodenia nášho Spasiteľa naplní radosťou Váš príbytok a Božia láska a 
požehnanie nech Vás sprevádza po celý rok 2018. 
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V našej materskej škole...

Posedenie pri bylinkovom čaji
Zdravie je pre nás všetkých prvoradou 
hodnotou. Výchovou detí k zdravému 
životnému štýlu ich učíme návykom, 
ktoré v nich zostanú zakorenené a 
budú z nich čerpať po celý svoj život.  
Prostredníctvom zážitkového učenia 
mali deti možnosť netradičným spô-
sobom spoznať bylinky a ich účinky. 
Deti nadobudli základné informácie 
a návody vrátane praktických činnos-
tí týkajúce sa využitia a spracovania 
bylín. Strávili sme spolu príjemný čas 
pri voňavej šálke bylinkového čaju.
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▶ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  
                                                        pri ZŠ Lenartov

Poslaním ŠK je budovať otvorenú knižnicu ako miesto, kde sa rôznymi formami pestuje láska ku knihám 
a k čítaniu ako k prirodzenému predpokladu dosahovania lepšieho vzdelania. Na to využívame aj 

novo zakúpený knižničný fond, ktorý má veľký význam k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti, najmä 
čítaniu s porozumením. Budujeme otvorenú knižnicu, aby deti nevnímali školskú knižnicu ako uzamknutý 
priestor, ale ako miesto rôznorodých aktivít vzbudzujúcich lásku ku knihám, ktoré naša školská knižnica 
pre deti pripravuje. 

Jednou z takých aktivít bol aj MDŠK v našej škol-
skej knižnici. Oslávili sme ho tým, že sme čítali roz-
právky, bájky, básničky, dobrodružné knihy atď. Po 
prerozprávaní príbehov sa žiaci rozdelili do skupín 
a pracovali na literárnych úlohách. Vytvárali vlast-
né ilustrácie z prečítaných kníh priamo na škatule 
alebo obrázky najprv nakreslili a potom nalepili. 
Zo škatúľ, pomyselných tehličiek vznikla brána - 
Brána do života. Veď kniha sprevádza človeka po 

celý život. Bránu žiaci postavili v priestoroch škol-
skej knižnice. V daný deň prežili s knihou v ruke 
hodiny plné fantázie, tvorivosti a hier. Presvedčili 
sa, že práca s knihou môže byť zábavná a poučná a 
hodiny krúžkovej činnosti sa dajú vhodne využiť aj 
v iných ako školských priestoroch. Cieľom aktivít 
pripravených v školskej knižnici je vzbudiť u žiakov 
záujem o čítanie, rozšíriť ich fantáziu a pestovať ta-
lent dobrého čítania. 

AKTIVITY ŠK ZA II. POLROK 2017
▶ Čitateľský maratón – čítanie rozprávok na pokračovanie
▶ MD životného prostredia – ochrana ŽP a starostlivosť o vysadené stromčeky
▶ Najlepší čitateľ 2016/2017 – vyhodnotenie
▶ Čitateľský týždeň – čítanie na pokračovanie
▶ Voľné aktivity – maľovanie na chodník – prázdniny
▶ Tvorivá dielňa – zatoč s nudou – výroba hada z papiera
▶ Voľno-časové aktivity – šport
▶ Deti v príbehoch – čítanie knihy Danka a Janka
▶ Jeseň – tvorivá dielňa – výroba šarkana
▶ Čítanie na pokračovanie – maľovanie hrdinov z kníh
▶ MD školských knižníc – tvorivá dielňa – Brána do života
▶ Čítali sme s Osmijankom – čítanie s porozumením – voľné aktivity
▶ Ríša fantázie – výtvarná súťaž – maľovanie z prečítaných rozprávok
▶ Popoludnie s rozprávkou
▶ Adventné čítanie vianočných rozprávok a biblických príbehov – tvorivá dielňa – ľudové tradície
▶ Anjel Vianoc – kreslenie anjelov – výzdoba knižnice

6. december sa v našej materskej škole 
niesol v atmosfére rozžiarených det-
ských očí, plných očakávania a radosti. 
Navštívil nás Mikuláš, ktorého deti spo-
lu so žiakmi ZŠ privítali peknými ver-
šíkmi a pesničkami pred rozsvieteným 
vianočným stromčekom. Ako každý 
rok ich Mikuláš obdaroval balíčkami pl-
ných dobrôt. Ale to nebolo ešte všetko. 
Detskú radosť znásobilo ďalšie prekva-
penie v MŠ, kde na deti čakali darčeky, 
ktoré vyvolali  šťastný úsmev na tvárach 
našich najmenších. 

Mikuláš, Mikuláš, aké dary pre nás máš?

Alena Kolbasová 
riaditeľka MŠ



Výroba šarkana
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Mária Leškovská, knihovníčka

Brána do života

Takéto a iné aktivity plánujeme rozvíjať aj naďalej a usilovať sa rôznymi formami práce s knihou u žiakov 
rozvíjať vnútornú motiváciu, aby čítaním, prácou s informáciami a využívaním vedomostí sa stávali z nich 
múdri, vzdelaní a dobrí žiaci. 

Maľovanie na chodník

▶ Projekt  DOM.ov – pokračovanie

Na rómskej osade v Lenartove sa začalo s výstavbou nízkonáklado-
vých domčekov. V tejto etape sú do nej zapojení traja stavebníci, 

ktorí si od obce odkúpili pozemky. Prvú časť výstavby, t. j. základy 
majú za sebou, na jar 2018 budú pokračovať vo výstavbe a koncom 
roka 2018 by mali svoje domčeky skolaudovať. Obec plánuje podporiť 
zapojenie ďalších rodín do projektu svojpomocnej výstavby domče-
kov z mikropôžičiek. Obec aj nezisková organizácia Projekt DOM.ov 
rokujú s ďalšími partnermi o podpore rodín v oblasti zamestnanosti. 
Veríme, že týchto prvých stavebníkov budú nasledovať ďalší.



V priebehu roka prebiehajú rôzne kurzy na 
pomoc v zamestnanosti, ktoré majú za 

úlohu pomôcť absolventom kurzov  ľahšie sa 
zamestnať. Tento krát bol vzdelávací program v 
našej obci zameraný pre nezamestnaných do 29 
rokov v oblasti osobnostného rozvoja. Je určený 
najmä pre uchádzačov o zamestnanie s nízkym 
stupňom vzdelania, ktorí majú nízky príjem 
alebo sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a sú 
ohrození sociálnou exklúziou a chudobou. Medzi 
špecifiká kurzu patria: sprostredkovanie bežných 
návykov v oblasti hygieny, výchovy, zdravého 
rodinného prostredia, zdravovedy, domáceho rozpočtovania a hospodárenia a celkové posilnenie 
sociálnych kompetencií absolventov, získanie základných komunikačných zručností potrebných 
pre úspešné prezentovanie sa pred potenciálnym zamestnávateľom. Dôležité je znovu obnovenie 
stratených pracovných návykov predovšetkým v oblasti pracovnej disciplíny a pracovného 
poriadku, komunikácie na pracovisku a riešenia konfliktov. Absolvent kurzu si osvojí potrebné 
návyky, ktoré slúžia k jeho osobnému rastu a to v oblasti zdravia, rodiny, ekonomiky. Pripravia 
ho na to ako má správne komunikovať s rôznymi inštitúciami, ako byť dôsledný v dodržiavaní 
určitých pravidiel a noriem, ukáže mu dôležitosť vedenia pracovnej disciplíny s poukázaním na 
prínos, nie len pre pracovný trh, ale aj pre seba samého – svoju rodinu – svoju komunitu – celkovo 
obec, v ktorej žije.

Od 01.12.2017 sú zmenené ordinačné hodiny u lekárov v Kružlove:
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  Vzdelávací program pre mladých uchádzačov o zamestnanie 

Mgr. Katarína Štibrichová

Zmena ordinačných hodín v Zdravotnom stredisku Kružlov

MUDr. Hritzová Anna, všeobecný lekár pre deti a dorast
Pondelok:  08.30 hod. – 17.00 hod.
Utorok: 07.00 hod. – 13.30 hod.
Streda: 06.30 hod. – 15.00 hod.
Štvrtok: 07.00 hod. – 13.00 hod.
Piatok: 07.00 hod. – 12.30 hod. 

MUDr. Bujňáková Lívia, praktický lekár pre dospelých
Pondelok:  07.30 hod. – 15.00 hod.
Utorok: 07.00 hod. – 17.00 hod.
Streda: 07.30 hod. – 13.00 hod.
Štvrtok: 07.00 hod. – 13.00 hod.
Piatok: 07.00 hod. – 12.30 hod. 

Mgr. Michaela Mokrišová

▶ Kurz opatrovania úspešne ukončený

Počas mesiacov august a september 2017 v našej obci prebehol Kurz opatrovania v rozsahu 230 hod. 
prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove. Akreditovaný opatrovateľský 
kurz úspešne ukončilo 20 žien, ktoré absolvovaním záverečnej skúšky získali osvedčenie. Kurz 
vykonávala vzdelávacia agentúra Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s. r. o. Snina v priestoroch 
komunitného centra.
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Deň s veľkým ,,D“

Deň 12.11.2017. Navonok sa zdá, že ide o bežný sviatočný deň 
akým je každá nedeľa. Ale už slová nášho duchovného otca v 

závere svätej omše naznačili, že dnešná nedeľa je iná, výnimočná, 
nakoľko 13 rómskych párov prijme sviatosť manželstva v 
Gréckokatolíckom chráme v Malcove, z toho 2 páry z našej 
farnosti.
Prípravy na sviatostný akt trvali dlho a s láskou ich vykonával o. 
Igor Číkoš. Modlitby, prosby, sväté omše, chvály a uvedomenie si 
skutočnosti, že manželstvo je sviatosť, v ktorej muž a žena vytvárajú 
nerozlučný zväzok, sviatostným znakom ktorého je sviatostná zmluva, 
ktorou sa manželia dávajú jeden druhému a spolu sa zasväcujú Kristovi, 
to všetko a hlavne sila viery priviedli tieto páry pred oltár. Aj vonkajšia 
atmosféra svedčila o veľkosti ich dňa. Okrem sviatosti manželstva 8 
prítomných, z toho 3 vdovy zo Snakova a Malcova pristúpili k sviatosti 
zmierenia a po prvýkrát prijali Eucharistiu. Manželským párom akt 
zásnuby vykonal o. Slavomír Zahorjan, po ktorom vykonal požehnanie 
snúbencov a prsteňov, ktoré im vlastnoručne nastokol na prst, najprv 
mužom, potom ženám. Slávnostnú homíliu predniesol o. Marek Pulščák, 
ktorá sa dotýkala hlavne manželského zväzku a života v ňom. O. Igor Číkoš 
po homílii vykonal akt manželského sľubu, kde si manželia vzájomne pred 
všemohúcim Bohom prisahali vernosť a lásku. Po manželskom sľube 
nasledovalo korunovanie, ktoré vykonal tiež o. Igor. Tu dal na hlavy 
manželom, najprv manželovi, potom manželke zelené venčeky. Pre 
tých, ktorí prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a Eucharistii obrad 
obnovy krstných sľubov vykonal o. Marcel Štalmach. V závere slávnosti za 
všetkých prítomných vyjadrila poďakovanie p. Jolana Bilá a poprosila, aby sa 
duchovní pastieri v rámci pastoračnej činnosti starali a poskytovali pomoc tým, ktorí sa zosobášili, aby 
verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň, čo deň svätejší a plnší 
život, a aby k nemu viedli aj svoje deti.
My všetci chceme vyjadriť presvedčenie, že sobáš v kostole u našich manželov bude nezabudnuteľným 
okamihom v ich živote. Veď obrady v kostoloch boli a sú posvätné, niečo výnimočné a duchovne hlbšie 
a záväznejšie. Veríme, že naši manželia Dávid Bilý a Mária Bilá, Tomáš Bilý a Brigita Bilá budú ďalšim 
snúbencom vzorom jednak prijatím sviatosti manželstva a tiež celým svojím životom.

Ing. Jana Bľandová, MBA – účastníčka slávnosti

Dávid Bilý a Mária BiláTomáš Bilý a Brigita Bilá
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               JOZEF KAĽATA – Jeden z nás

Je ním t.č. už nebohý p. Jozef KAĽATA z č.d. 10. 
Pán Jozef Kaľata sa narodil 31.1.1950 rodičom He-
lene a Jozefovi Kaľatovým ako prvé dieťa. Mal šty-
roch mladších súrodencov. Nakoľko zdravie jeho 
matky bolo značne podlo-
mené, musel pomáhať svo-
jim rodičom pri výchove 
a starostlivosti o nich. Po 
skončení ZDŠ najprv v Le-
nartove, potom v Malcove 
nastúpil na SOU spojárske v 
Snine, ktoré ukončil v roku 
1968. Hneď v tomto roku 
nastúpil ako spojový mon-
tér ako zamestnanec Pošty 
a Telekomunikácii v Bar-
dejove, kde pracoval až do 
roku 2005, kedy odišiel do 
predčasného dôchodku. V 
rokoch 1969-1971 vykonal 
základnú vojenskú službu, 
po ktorej sa vrátil na svoje 
pôvodné pracovné pôsobis-
ko. Jožko, ako sme ho všetci 
poznali bol zanieteným zvä-
zarmovcom, o čom svedčia 
jeho celoživotné aktivity a 
postavenie v nich. 
Už v roku 1965 bol členom 20 Zväzarmu v našej 
obci, predsedom ktorej v tomto čase bol p. Michal 
Jadloš. V roku 1971bol predsedom ZO on sám a zá-
roveň bol členom Pléna a predseda OV Zväzarmu 
– predsedom masovo – branných športov. Od roku 
1974 až do roku 2005 bol predsedom Okresnej rady 
strelectva. ZO Zväzarmu pod jeho vedením orga-
nizovali predovšetkým Dukelské a Sokolovské pre-
teky brannej zdatnosti, organizovali brigádnickú 
činnosť pri sezónnych prácach na miestnom JRD, 
organizovali rekreačné zájazdy na Balaton v Ma-
ďarsku. Jožko za bohatú a zodpovedne vykonanú 
športovo-brannú činnosť bol ocenený niekoľkými 
vyznamenaniami:
- Za brannú prípravu
- Za zásluhy o rozvoj brannej výchovy
- Za rozvoj Zväzarmu
Vďaka jeho aktívnej činnosti naši chlapci a dievča-
tá mali možnosť zúčastňovať sa rôznych pretekov 
brannej zdatnosti a svojimi úspechmi reprezento-
vať a robiť dobré meno našej obci. Jožko nestal bo-

kom ani pri hasičských aktivitách. Isté obdobie bol 
predsedom DHZ v Lenartove, v roku 1965 sa stal 
členom dorasteneckého družstva požiarnej obra-
ny Lenartov, ktoré sa v rámci okresnej súťaže stalo 

majstrom okresu Bardejov. 
Jožko mal rád ľudí, rád pra-
coval s mládežou, mal rád 
aj spoločenské a kultúrne 
podujatia, sám hral na he-
ligónke, rád spieval a tešil 
sa zo života. Aj to ho hnalo 
akosi dopredu a keď už bol 
na dôchodku prial si, aby aj 
v našej obci vznikla organi-
zácia JDS, kde by sa mohli 
stretávať všetci seniori, ktorí 
by sa spoločne podieľali na 
živote obce. A stalo sa, jeho 
sen sa 25.3.2010 stal sku-
točnosťou a on sa stal jeho 
prvým predsedom. Aj keď 
len veľmi krátko, ale predsa. 
Jožko nebol sám. Mal svoju 
vlastnú rodinu. V roku 1972 
sa oženil a s manželkou An-
nou vychovali tri deti, dcé-
ru Moniku, dcéru Gabiku a 
syna Jožka. V roku 1974 sa 

Jožko so svojou rodinou odsťahoval z rodnej obce 
do Bardejova, ktorý sa stal jeho domovom až do 
roku 2000, kedy sa Jožko s manželkou vrátil späť do 
svojho rodiska, kde žil a staral sa o svojich rodičov. 
Jožko sa tešil z každého nového dňa. Tešil sa zo svo-
jich detí, zo svojich siedmich vnúčat, pre ktorých 
bol starostlivým a obetavým dedkom. 
Aj keď postupom času sa mu začalo zdravie pod-
lamovať, nechcel pripustiť, že sa čosi deje. Prial 
si dožiť sa 60 rokov. A Pán mu to doprial. Jožko 
31.1.2010 radostne vyhlásil „dožil som sa 60-tky!“
Nie dlho nato 7.4.2010 Jožko náhle odišiel k Páno-
vi. Odišiel, ale jeho napočaté diela sa rozvíjajú ďa-
lej. Na jeho počesť sa každoročne konajú strelecké 
preteky o pohár oslobodenia obce ako „Memoriál 
Jozefa Kaľatu“ a ZO JDS aktívne pokračuje vo svo-
jej činnosti. 
Vy, ktorí ste Jožka poznali, venujte mu tichú spo-
mienku a vy mladší ste sa dozvedeli skutočnosti o 
človeku, ktorý bol iniciátorom športu, DHZ a ostat-
ných aktivít v našej obci. 

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

V rubrike „Galéria“ vám mladším dnes chceme predstaviť a vám trochu starším priblížiť jedného spomedzi 
nás Lenartovčanov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj branno-technických športov v našej obci i okrese, o dobré 

meno hasičov, o prvé plody a zrod ZOJDS v našom Lenartove.
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Boh prichádza na svet

Pri príchode Boha ako človeka treba zvážiť tri veci: že prichádza práve včas, že je nevyhnutný a že 
je prospešný. Načasovanie je prvé, pretože človek od prirodzenosti odsúdený k nedokonalému 

poznaniu Boha, upadol do najhorších hriechov modlárstva a bol prinútený kričať: „Osvieť mi oči.“ 
Po druhé, Pán prišiel „v plnosti času“, ako hovorí svätý Pavol v liste Galaťanom. Po tretie, prišiel 
v čase, keď sa celý svet trápil, ako hovorí svätý Augustín. „Veľký lekár prišiel vo chvíli, keď celý svet 
ležal ako ochrnutý.“ Cirkev práve preto v siedmich antifónach, ktoré sa spievajú pred slávnosťou 
Narodenia Pána, pripomína, že máme mnoho chorôb a Boží liek prichádza práve včas. Predtým, 
než Boh prišiel ako človek, boli sme ľahostajní, zaslúžili sme si večný trest, stali sme sa otrokmi 
zlého, spútali nás hriešne návyky, stratili sme sa v temnote, vyhnaní zo skutočnej domoviny. Dávne 
antifóny teda ohlasujú Ježiša ako nášho Učiteľa, Vykupiteľa, Osloboditeľa, Sprievodcu, Svetlo a 
Spasiteľa. Nevyhnutnosť Kristovho príchodu sa definuje rôzne. Sám Pán v Lukášovom evanjeliu 
hovorí, že prišiel zo siedmich príčin: aby utešil chudobných, uzdravil chorých, oslobodil zajatých, 
poučil nevedomých, odpustil hriešnym, vykúpil ľudské pokolenie a odmenil každého podľa jeho 
zásluh. A... svätý Bernard hovorí: „Trpíme trojakou chorobou: ľahko sa dáme zviesť na zlé cesty, sme 
slabí konať dobré skutky a nevieme vzdorovať." Preto je Pánov príchod nevyhnutný. Po prvé preto, 
aby osvietil našu slepotu, po druhé, aby nás posilnil, keď sme slabí, a po tretie, aby vytvoril pancier 
tam, kde sme krehkí.

Všetkým prajem milostiplné a pokojné Vianočné sviatky a vyprosujem Božie požehnanie a 
ochranu Panny Márie v Novom roku

                                           Mgr. Marcel Štalmach, farár

▶ Tajnička

Legenda:

1. Patrón chudobných a väzňov 
2. Vesmírny posol
3. Najvyšší vrch Čergova (1157 m.n.m.)
4. Motorest v Lenartove
5. Nájomca obce v 19. str.
6. Strom rastúci v strede obce
7. Názov partizánskej skupiny
8. České pohraničie, kde sa schádzali 
Lenartovčania

Po Lenartove je pomenovaný typ meteoritu, ktorého názov ukrýva tajnička.

1.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. Leonard, 2. meteorit, 3. Minčol, 4. Javorina, 5. Hedry, 6. topoľ, 7. Lipa, 8. SudetySprávne odpovede:
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Ján Bortník

Každodenný život prináša vo svojej dynamike množstvo vecí a situácií, ktoré očakávame, predpokladáme 
alebo ich priamo vytvárame, ale sú aj situácie, veci a javy, ktoré vznikajú a prichádzajú neohlásené. 

Každý deň sa pri svojej činnosti stretávame s množstvom ľudí, ktorí sú ich aktérmi alebo účastníkmi v 
priamom alebo nezainteresovanom vzťahu k nim. Všímame si pri tom, ako títo ľudia vyzerajú, čo majú 
oblečené, koľko majú rokov, všímame si dom, auto, čo a ako hovoria a neviem, čo ešte všetko nás zaujíma. 
Málokedy by sme však vedeli povedať, aké majú títo ľudia oči, a čo nám tieto chcú povedať. Áno, povedať, 
lebo ľudské oči sú zvláštnym fenoménom, ktoré okrem toho, že nimi vidíme okolitý svet, vedia aj rozprávať. 
Vedia rozprávať o stave našej duše, mysle, cítenia, zdravotného stavu či pokoja i nepohody a cez iné oči 
vedia vstúpiť do duše, myslenia, cítenia iného človeka. Toto naozaj vedia iba ľudské oči. Naše oči sú vždy 
úprimné a povedia bez toho či sa nám to páči alebo nie mnoho. Povedia aj to, čo sa naše ústa povedať boja. 
Sú však situácie, kedy sa jeden druhému do očí pozrieme, zvlášť, keď sa stane nejaké nešťastie. Napríklad, 
len nedávno sa stalo veľké nešťastie pri autohavárii s opatrovateľkami neďaleko Novák pri návrate domov z 
turnusu v Rakúsku. Každý, kto to videl, počul alebo to vie iba z televízie či novín alebo rozprávania iných, 
neostal ľahostajný. Plakali celé rodiny, dediny, mesto, žialili diváci “Siedmeho neba“, ba celé Slovensko.  
Prešlo iba pár hodín či dní a prišli nové  tragédie, nešťastia iných a hoci sa rozsahom tej Nováckej 
nevyrovnali, následky boli znova fatálne a ľudia odchádzali z tohto sveta i z vlastnej vôle či úmyselným 
činom inej osoby. Ich následky aj ich hĺbka je neprekonateľná. Tu sa vzpriečujú proti sebe všetky zákony. 
Tie poznané i nepoznané a každý deň prináša nové nešťastia. Na tvárach ľudí opäť vidieť zdesenie, smútok, 
rozčarovanie, strach z nezodpovedaného a strach z nepoznaného. Z očí spolu so slzami vychádza aj otázka, 
na ktorú v takých prípadoch mnohokrát nevieme dať odpoveď: Prečo? Nezanedbali sme však niečo ešte 
dávno pred tým, keď prežíva žiaľ a smútok? Čítali sme v očiach svojich blízkych, ale aj v očiach ľudí, s 
ktorými sa stretávame v susedstve či na pracovisku, v úradoch, škole či autobuse, u lekára alebo len tak pri 
prechádzke. Čo ich trápi? Stále sa niekde ponáhľame, nestačí nám žiť tak, aby sme si videli do očí, lebo pri 
tom sa treba na chvíľku zastaviť a my sa zastaviť nevieme, nemôžeme, nechceme, pričom sa ženieme jeden 
pred druhým s očami upretými len na náš cieľ. Pri tom z nich môžeme vyčítať všetko alebo skoro všetko, 
veď nimi spoznávame svet od chvíle, keď sme ich po prvý ráz otvorili a do očí smeruje pohľad lekára, keď 
ich poslednýkrát zavrieme. Preto sa tu natíska otázka, čo všetko vidia naše oči a čo všetko chcú  zároveň 
povedať medzi týmito dvoma hraničnými momentami? Čo nám chcú povedať oči dieťaťa, ktoré rodičia 
zanedbávajú a prednosť pred jeho bezstarostným detstvom dávajú záhaľke a neviazanému sexu a plodeniu 
detí odkázaných na pomoc iných? Akými očami sa pozerá na svoje okolie a život adolescent v drogovom 
opojení? Čo by mu mohlo vyčítať v očiach jeho najbližšie okolie? Smútok? Žiaľ ? Beznádej? Čo možno čítať 
v očiach zúfalej matky, ktorá s deťmi dlhodobo znáša manželov alkoholizmus?  Čo možno vyčítať v očiach 
matky, ktorá v samoobsluhe musí zobrať keksík z ruky dieťaťa, lebo na to nemá, preto že jej manželovi 
podnikateľ už tretí mesiac nedal výplatu? Akými očami sa pozerá na svet osoba, ktorej boli do rúk zverené
zákony a s nimi aj spravodlivosť voči všetkým a všetkému a ona vidí iba seba? Ľudské oči vedia aj ublížiť, 
vieme nimi falošne až posmešne požmurkovať, dokážeme sa tváriť, že niekoho kto nám nie je po vôli 
nevidíme, aby sme jasne dali najavo, čo si o ňom majú myslieť ostatní. Čo nám chcú povedať oči... nuž 
obzrime sa okolo seba a uvidíme! V tejto súvislosti som si spomenul na príhodu z jednej banky. Chlap po 
päťdesiatke, ktorý prišiel o prácu chcel zmeniť splátkový kalendár na hypotekárny úver, ktorý nemohol 
splácať. Bankový úradník dlho nechcel pristúpiť na jeho požiadavky, až nakoniec klientovi povedal, že on 
má jedno oko sklenené a že ak uhádne, ktoré to je, tak mu dá tie najlepšie podmienky splátok aké si len vie 
predstaviť. Nuž zahľadel sa klient do jeho očí a po chvíli mu hovorí, že pravé oko má sklenené. „Ako ste na 
to prišli?“, pýta sa ho úradník, veď je od toho skutočného živého oka na nerozoznanie!? "Nuž viete," hovorí 
klient, "keď to sklenené oko sa na mňa pozeralo tak súcitnejšie, tak ľudskejšie ako to druhé".
Pred nami sú sviatky pokoja a mieru, idú Vianoce, nedopusťme preto, aby sa na nás pozeralo niečo 
ľudskejšie a milosrdnejšie ako oči človeka, lebo súcit je darom, ktorý nás robí ľuďmi a my sa snažme nimi 
ostať v každej situácii, na každom mieste i v každom čase – tom vianočnom i mimo neho.

Oči

OZNAM
Obec Lenartov ako zriaďovateľ Materskej školy

oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy
začína 2. januára 2018.



▶ BETLEHEMSKÉ SVETLO príde aj do Lenartova

Je to už 28. krát, kedy prinesú skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo. V sobotu 
23. decembra 2017 sa od skorého rána rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré 

budú šíriť Betlehemské svetlo po území Slovenska. V priebehu dňa ho doručia po 27 hlavných 
i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí od západu po východ a od juhu až po sever. Každé 
odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, 
ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
Do Lenartova bude svetlo dopravené členmi DHZO. Roznesené bude do každej domácnosti, ktorá si ho 
odpáli na priedomí počas vianočnej akadémii v obecnom rozhlase. Presný čas bude oznámený obecným 
rozhlasom. 

Lenartovčan 29 | Plán zimnej údržby

Lenartovčan 11/2017     29                www.lenartov.sk

▶ Rozpis služieb pracovníkov zimnej údržby na rok 2017/2018      

P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 01.11. – 03.12. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026

NOVEMBER

DECEMBER
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 04.12. – 10.12. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
2. 11.12. – 17.12. Bľanda Jozef Lenartov 0948 410 270
3. 18.12. – 24.12. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
4. 25.12. – 31.12. Chomjak Milan Lenartov 0915 379 885

JANUÁR
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 01.01. – 07.01. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
2. 08.01. – 14.01. Bľanda Jozef Lenartov 0948 410 270
3. 15.01. – 21.01. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
4. 22.01. – 28.01. Chomjak Milan Lenartov 0915 379 885
5. 29.01. – 04.02. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026

FEBRUÁR

P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 05.02. – 11.02. Bľanda Jozef Lenartov 0948 410 270
2. 12.02. – 18.02. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
3. 19.02. – 25.02. Chomjak Milan Lenartov 0915 379 885
4. 26.02. – 04.03. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026

MAREC
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 05.03. – 11.03 Bľanda Jozef Lenartov 0948 410 270
2. 12.03. – 18.03. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
3. 19.03. – 25.03. Chomjak Milan Lenartov 0915 379 885
4. 26.03. – 01.04. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026



Najmä v obciach sa na starostu často obracajú oby-
vatelia so svojimi problémami so susedmi. Často 
ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje 
chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, 
kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk 
a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné 
konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo 
pozemku alebo priebeh jeho hranice.
V prvom rade by sa všetci zúčastnení (rozhádaní 
susedia a starosta s komisiou) mali snažiť vyriešiť 
tieto spory dohodou. Často postačí predvolanie 
znesvárených strán a spoločné prerokovanie celej 
záležitosti, kde môžu účastníci dospieť k vzájomne 
akceptovateľnému kompromisu. Tu práve môže byť 
starosta/komisia určitým mediátorom, ktorý sme-
ruje zúčastnených k dohode. Tým, že sa vzájomný 
spor vyrieši dohodou, sa môže tiež obnoviť vzájom-
né susedské spolužitie. K riešeniu sporov dohodou 
nabáda aj ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj len ako „OZ“), 
podľa ktorého fyzické a právnické osoby, štátne or-
gány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby 

nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z 
občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné roz-
pory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým 
ich dohodou. Pokiaľ však nie je možné susedský 
spor vyriešiť dohodou, existujú právne cesty, ako 
spor vyriešiť, avšak väčšinou nejde o jednoduché a 
rýchle riešenia.
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■ Pre tých neskôr narodených
Čo je to štremfľa?
Na čo sa používali štrompadle?
Čo sa močilo v močidlách?
Na čo slúžilo snovanie?
Kto alebo čo je motovidlo?
Kde sa stretneme s cajgerom?
Poznáte fiľer?
Hrali ste sa na girgi?
Čo je krucena?
Videli ste už kadlub?

Ak nevieš odpovede, opýtaj sa rodičov alebo 
starých rodičov, určite vedia správne odpove-
de!

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti

Názov projektu:  
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík

Pilotný projekt č. 12: Integrácia marginalizovaných 
skupín do procesu tvorby verejných politík
Partner: Obec Lenartov
Spolupracujúci subjekt: Rómsky inštitút
Miesto realizácie: celé územie Slovenskej republiky
Výška NFP: 2 340 733,35 EUR
Výška NFP vo vzťahu k pilotnému projektu 
za partnera: 13 974,01 EUR
ITMS: 314011M298

Obec a susedské spory■

Výzva pre osamelých 
občanov

 
Obec Lenartov vyzýva starších občanov,

ktorí sú osamelí a potrebujú pomoc s 
nákupom, s nosením dreva, vývozom 
snehu a pod., aby kontaktovali obecný 

úrad, ktorý zabezpečí pomoc.

» »



Lenartovčan 31 | Úrad komisára pre deti

Lenartovčan 11/2017                 31                             www.lenartov.sk

Úrad komisára pre deti

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv 
dieťaťa. Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj 

bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

▶ Výzva poslanca NR občanom

Takže o čo vlastne ide?

V kocke o tzv. náhradné užívanie poľnohospodár-
skych pozemkov t.j. že neužívate vlastný pozemok, 
ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým 
úradom resp. odborom pozemkovým a lesným 
príslušného okresného úradu v období od roku 
1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (slangovo 
sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnást-
ku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej roz-
drobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania 
a neboli obrábania schopné ich podiely čo v jed-
notlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný 
gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú 15 až 
36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo 
ha poľno- hospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 
bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo 
náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 

bol v roku 2008 zrušený a preto je potrebné vydať 
nové rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú 
takýto (cudzí) pozemok, pričom nemusia byť pod-
nikatelia a chcú tento pozemok užívať aj naďalej. Je 
potrebné aby do 28.2.2018  sa takto dotknutí obča-
nia ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný úrad 
odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru ná-
sledne usmernia čo je potrebné doložiť ku žiadosti. 
Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko 
tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníc-
kych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa 
môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli poraste-
né lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná 
pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil.  
Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne 
v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodár-
skej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.
Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejas-
né, tak kontakt na mňa je 0908979510.
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Lenartovčan 32 | Urbár
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ – pozemkové spoločenstvo Lenartov

POZVÁNKA

Výbor US – PS v Lenartove Vás pozýva ako člena spoločenstva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude 
konať v sále kultúrneho domu v Lenartove dňa 03.02.2018 o 15:00 hod. s týmto programom:

Ak sa nemôžete rokovania zúčastniť svojim podpisom splnomocnite inú osobu. Váš podpis nemusí 
byť úradne overený, nakoľko splnomocnenie je súčasťou pozvánky.

V prípade, že účasť nebude nad 51% uskutoční sa hneď prvá čiastková schôdza a druhá čiastková schôdza 
sa zvoláva na 17.02.2018 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu. Prezentácia začína o 14:30 hod. 

SPLNOMOCNENIE
Splnomocniteľ:

......................................................, rod.: ..............................., nar.: ........................, r.č.: ......................../................

bytom ............................................

týmto splnomocňujem

Splnomocnenca:

......................................................, rod.: ..............................., nar.: ........................, r.č.: ......................../................

bytom ............................................

aby ma zastupoval/a v rozsahu mojich práv a povinností ako člena (spoluvlastníka) US-PS Lenartov, so sídlom 
Lenartov č. 79, 086 06 Malcov na valnom zhromaždení spoločenstva, konanom dňa 27.1.2018.
Za týmto účelom splnomocnenca splnomocňujem najmä:
- zúčastniť sa osobne a hlasovať na tomto valnom zhromaždení o všetkých bodoch programu.
- zastupovať vo všetkých právnych veciach súvisiacich s právoplatnými uzneseniami prijatými na valnom zhromaždení.

Týmto súčasne dávam súhlas podľa § 7 ods. 1 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov splnomocnencovi, aby 
spracoval moje osobné údaje za účelom vyhotovenia citovaných listín. Ak účastník tohto splnomocnenia vyhlasujem, 
že som oboznámený s obsahom tohto splnomocnenia pred jeho podpísaním, že splnomocnenie je uzatvorené po 
vzájomnej dohode a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a taktiež nie v 
omyle, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujem.

Splnomocnenec prehlasuje, že toto splnomocnenie v plnom rozsahu a bez výhrad prijíma.

V ................................ dňa .............................  V ................................. dňa: .....................

Splnomocniteľ: ..............................................  Splnomocnenec: ......................................

Michal Chomjak predseda US-PS 

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií
3. Kontrola uznesenia
4. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017
5. Správa dozornej rady
6. Správa OLH
7. Diskusia
8. Voľba orgánov US – výbor a dozorná rada
9. Návrh na uznesenie
10. Záver a vyplatenie podielom členov US



Tak je, život má naozaj veľa podôb a foriem a 
skladá sa z maličkostí, ale život to veru nie je 

maličkosť. Takú skúsenosť majú aj naši lenartovskí 
seniori alebo ako zvykneme 
hovoriť, tí skôr narodení. Rok 
2017 prehupol do posledné-
ho svojho mesiaca a znova je 
tu čas hodnotiť, bilancovať ako sme sa počas neho 
obracali, čo sme dokázali, čo sme zopsuli a opačne, 
čo sa nám podarilo a hodno sa tým pochváliť. Nuž 
a naša seniorská komunita v tom období nezaháľa-
la. Ešte v mesiaci jún sa členovia ZO JDS stretli pri 
meraní síl a zručností, samozrejme na poli športo-
vom, lebo zvíťazil pohyb nad lenivosťou, telesná i 
spoločenská aktivita nad pohodlím a tak víťazmi 
boli všetci. Napriek horúcemu letu, dňa 5. júla  
strávili pekné nedeľné popoludnie pri Kaplnke 
Panny Márie na Kráľovej studni spojené s modlit-
bami a spomienkou na sv. Cyrila a Metoda, ktorí 
majú v ten deň celoslovenský sviatok, poprechád-
zali sa po tomto históriou opradenom prostredí aj 
si zaspievali aj klobásky ochutnali. Akí by to boli 
občania, keby sa netešili z 590. výročia od prvej 
písomnej zmienky o Lenartove, či Lenartvagaši, 
ako sa predtým volal. Pomohli obci pri príprave i 
priebehu osláv podľa toho, čo bolo treba pomôcť aj 
zaspievali rodákom aj si na ihrisku pivko i klobás-
ku, čo im organizátori pripravili, dopriali. Potom 
prišli dni pracovné, lebo, veru do bardejovského 
jurmaku treba zemiaky vybrať a bolo čo zbierať. 
No a keď je dosť „gruľkoch“ nebude hladu, ako si 
oni povedali, tak aj urobili, keď 15. septembra na 
sviatok Sedembolestnej Panny Márie zorganizovali 
„Naľešňikove stretnutie“ spojené s oslavou Patrón-
ky Slovenska i nositeliek tohto krásneho mena. 
V mesiaci september zorganizovali aj poznávací 
zájazd na bojiská druhej svetovej vojny vo Svidníku 
a na Dukle i v Údolí smrti, pozreli múzeum s jeho 
exponátmi. K pamätníkom vo Svidníku i na Dukle 
položili kytičky piety a domov si priniesli uzlíček 
spomienok i vďaky za slobodu. V mesiaci október 
seniori s vďakou privítali pozvanie Obce Lenartov 
na stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším. Prišli 

mnohí a mysleli aj na tých, čo prísť nemohli. Poteši-
li milé slová pani starostky, potešením im bola 
pozornosť a starostlivosť obecného zastupiteľstva 

a  zatancovali si mladoman-
želský valčík po 50 rokoch, 
lebo zlatú svadbu v podobe 
spomienkových hrnčekov 

venovaných Obcou si pripomenuli: Jozef a Anna 
Cehelníkovi, Jozef a Helena Drutarovski i Andrej 
a Katka Bľandovi. Ako sa na dobre vychovaných 
ľudí patrí, na znak vďaky seniori venovali všetkým 
členom vedenia Obce ručne ušité srdiečka, ktoré 
zmajstrovala Hanička  Kaľatová, lebo v nich sídli 
pochopenie, porozumenie a láska. Aké je to krásne, 
všetkých vidieť, milovať ich rovnako vrúcne a na 
nikoho nezabudnúť. Všetko sa dá, len od začiatku 
treba veľmi chcieť. Rok 2017 sa v živote seniorov 
vyznačoval aj inými aktivitami, patrí medzi nich aj 
skutočnosť, že desiati členovia ZO JDS Lenartov sa 
zúčastnili rekreačných pobytov v kúpeľoch Piešťany, 
Bardejovských kúpeľoch a Vyšných Ružbachoch, 
účastní boli na okresných seniorských športových 
i spoločenských aktivitách a Lenartov bol zastúpe-
ný aj na okresnej folklórnej prehliadke v športovej 
hale v Bardejove a videli nás aj Kollárovci na Dňoch 
Goralov na Červenom Kláštore, kde sa niektorí 
seniori tiež objavili ako účastníci zájazdu organi-
zovaných cez sociálny fond pracovníkov Obce 
Lenartov. Neviem, 
či toho bolo veľa, či 
málo, ale dôležité je, 
že si každý našiel svoje 
miesto, stretol sa s 
ľuďmi a nabral nových 
síl aj elánu do ďalších 
dní a rokov. V mene 
všetkých seniorov 
prajeme Lenartovča-
nom radostné prežitie 
vianočných sviatkov 
ako aj Šťastlivý a 
požehnaný nový rok 
2018.
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Športové popoludnie

SENIORI

„Život človeka  v mladosti je hádankou a 
staroba je jej rozuzlením“.

Zájazd do Svidníka

Ján Bortník predseda ZO JDS
Stretnutie na Kráľovej studni



Občianske združenie Kráľova studňa od svojho vzni-
ku usporiadalo už množstvo kultúrnych, turistic-

kých, ale aj športových podujatí. Ale Lenartovský re-
briňak, ktorý sa uskutočnil 17.6.2017 bolo asi najťažšie 
podujatie, aké sme kedy pripravovali. Predpovede mete-
orológov, že sa ochladí, bude pršať a bude dosť veterno 
sa presne naplnili. Aj preto sme celý kultúrny program 
presunuli k našej výhľadni, čím sme sa uchránili aspoň 
pred vetrom.  V piatok počas stavania stanov sme pre-
žili jednu silnú búrku. V sobotu  aj napriek nie najlepšej 
predpovedi sa na štarte turistického prechodu zišlo 76 
turistov z Prešova, Starej Ľubovne, Hermanoviec a Svidníka. Najviac nás potešila účasť 7 Lenartovčanov, 
ktorí absolvovali turistický okruh okolo  Kráľovej studne. Po príchode na Kráľovu studňu už na všetkých 
turistov, ale aj ostatných návštevníkov čakali heligonkári z Dubovice a folklórny  súbor z Hermanoviec. 
Súčasťou programu bolo aj slávnostne odhalenie informačnej tabule, ktorá je osadená neďaleko turistickej 
výhľadne. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie Arane z Jarovníc, ktorá malá na záver veľký aplauz. 
Počas celého dňa sa tiež zberali peniažky do charitatívnej tomboly, ktorú sme toho roku venovali Táničke 
Pavelčakovej z Lukova, ktorá je od narodenia zdravotne postihnutá. Aj keď sa zo začiatku zdalo, že sa nena-
zberá nejaká veľká suma, nakoniec sme boli všetci milo prekvapení. Pre Táničku sa nám podarilo celkovo 
vyzbierať 1000 EUR. Takže na záver sme mohli skonštatovať, že aj keď to bolo  náročné podujatie, dopadlo 
veľmi dobre. 
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Aktivity OZ Kráľova studňa počas leta 2017

6.ročník Behu do kopca na Kráľovu studňu

OZ Kráľova studňa v spolupráci s Obcou Lenartov usporiadalo 13.8.2017 už 6. ročník Behu do kopca na 
Kráľovu studňu. Počasie tentokrát vyšlo hlavne  pretekárom. Po úmorných horúčavách, ktoré panovali na 
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Dokument do relácie Ahoj Slovensko

Boli sme veľmi milo prekvapení, keď sa nám ozval dokumentarista Peter Kováčik, že by chcel pripraviť 
krátky dokument o činnosti nášho združenia. A tak sme koncom augusta strávili spolu s dokumentaristom 
jedno krásne popoludnie. Natáčali sme nielen o tom ako vznikla myšlienka výhľadne, ale aj o tom, čo 
všetko sme od roku 2010 teda od vzniku nášho združenia postupne urobili na území Kráľovej studne. No a 
19. septembra si diváci Slovenskej televízie mohli pozrieť v relácii Ahoj Slovensko dokument o Občianskom 
združení Kráľova studňa.

Informačná tabuľa a detské ihrisko 

Už po druhýkrát sa nám podarilo získať grant od Komunitnej nadácii Veľký Šariš. Tohto roku sme získali 
finančný príspevok vo výške 1200 EUR, ktorý sme použili na výstavbu dreveného prístrešku pre infotabuľu, 
ktorá bude slúžiť turistom pre lepšiu orientáciu na území Kráľovej studni. Tabuľa je v slovensko-poľskom 
jazyku a podľa slov turistov je prístrešok a tabuľa naozaj ďalším krásnym oživením územia na Kráľovej studni. 
Počas celého roka sme odpracovali množstvo brigádnických hodín, počas ktorých sme pre najmenších 
návštevníkov územia spravili pekné pieskovisko, kolotoč, hojdačky, nachystali drevo pre turistov, ktorí 
k nám chodia k útulni a hlavne sme sa po celý rok pravidelne starali, aby pri studničke, útulni ako aj na 
výhľadni bolo vždy vykosené, čisto, aby tam neboli porozhadzované rôzne odpadky. Týmto chcem všetkým 
našim členom, sponzorom poďakovať za všetko, čo pre naše združenie počas roka 2017 urobili. Popriať im, 
ale aj všetkým čitateľom týchto novín veselé prežitie Vianočných sviatkov a zároveň pozvať tých, ktorí majú 
radi turistiku už na 8. ročník silvestrovského výstupu na Minčol.  

Text: Marián Dudra predseda OZ Kráľova studňa
Foto: Miloš Bortník, ml.

celom Slovensku v uplynulých dňoch sa  rapídne ochladilo a to vyhovovalo hlavne bežcom. V hlavných 
kategóriách sa na štart postavilo celkovo 70 štartujúcich. Hneď po štarte udávala tempo  dvojica z TJ Obal 
servis Košice Jaroslav Szabo a Radovan Tomeček, ktorý pred rokom u nás jednoznačne vyhral s traťovým 
rekordom. Avšak tento rok nestíhal na svojho tímového kolegu, ktorý prišiel do cieľa znova s novým tra-
ťovým rekordom 33:51 min. Medzi ženami mala najviac síl a víťazstvo si vybojovala vekom už veteránka 
Iveta Vastušková z Popradu časom 48:50 min. na druhom mieste dobehla Danica Božová BK Poprad-Svit 
časom 51:03 min a na treťom mieste dobehla Edita Vrbiaková MARAS Team časom 51:46 min. Už po štvr-
týkrát sme mali aj kategóriu najlepší Lenartovian, kde zvíťazil Peter Harňák pred Miroslavom Lamancom, 
Jánom Karolom a Rastislavom Tomčíkom. Kým v hlavných kategóriách bežci pretekali do kopca organizá-
tori behu pripravili pre deti beh v obci, kde najmenší pretekári taktiež bojovali o hodnotné ceny. Aj tu sme 
mali novú kategóriu a to beh mamičiek s kočiarmi. Bolo veľmi milé sledovať túto kategóriu, kde mamičky 
bojovali so svojimi ratolesťami o to, kto bude prvý.



Blíži sa záver roka 2017, a preto aj my Dobrovoľný hasiči Obce Lenartov, chceli  by sme sa Vám prihovoriť 
prostredníctvom týchto novín, aby sme Vám priblížili naše úspechy a našu činnosť počas uplynulého 

roka. Tak ako počas každého roku, tak aj počas tohto, sme vykonali rôzne opravy, prehliadky a kontroly 
v obci v rámci bezpečnosti a ochrany hydrantov, kanálov a výpustov. Zúčastnili sme sa rôznych akcií ako 
napríklad: Slávnosti sv. Floriána na Radničnom námestí v Bardejove, kde sa zišli dobrovoľné hasičské 
zbory z celého okresu Bardejov, na previerke pripravenosti, ktorú sme úspešne absolvovali, 65.ročníku 
okresnej pohárovej súťaže v Rokytove, kde sme sa umiestnili v kategórii dorastenci na peknom 3. mieste 
a mnohých iných. Počas leta sme sa zúčastnili 15. hasičských súťaží z toho troch nočných, na ktorých sa 
nám podarilo umiestniť na pódiových priečkach. Tento rok bol pre nás výnimočný, pretože sme sa zapojili 
do Okresnej hasičskej ligy v kategórii do 1500cm3. Po sčítaní bodov zo všetkých súťaží treba poznamenať, 
že pri ťažkej konkurencii, ktorej výhody spočívali v skúsenostiach a lepšej technike, sme sa umiestnili na 
3. mieste. Mimoriadne nás potešil výsledok zo 4. kola OHL v Raslaviciach, kde sme si vytvorili náš nový 
osobný rekord s časom 17 sekúnd a 7 stotín (17:07s.). Pekný výsledok sa nám tiež dostavil v 6. kole OHL v 
Hankovciach, kde sme obsadili krásne 2. miesto. Tento rok bol pre nás aj veľmi náročný. Museli sme sa toho 
veľa naučiť, ale určite nič neľutujeme, keďže sme získali množstvo nových skúseností, informácií a rád ako 
sa stále zlepšovať a byť lepší. Naše tréningy a jednotlivé pokusy sa niesli v motte: „Každý pokus stojí za to!“, 
pretože každým pokusom sme sa učili a snažili neopakovať tie isté chyby. Sezóna 2017 je za nami a my sa 
už veľmi tešíme na sezónu 2018. Veríme a dúfame, že sa nám bude minimálne tak dariť ako v tejto sezóne. 
Tak ako každý rok počas Vianoc, tak aj počas týchto, Vám prinesieme do vašich domovov Betlehemské 
svetlo, ktoré je symbolom pokoja a mieru v našich rodinách, našich životoch i v našom okolí. Na záver by 
sme Vám chceli popriať Šťastné a požehnané Vianočné sviatky v kruhu vašej rodiny, priateľov a známych a 
veľa úspechov v Novom roku 2018. 

Prehľad našich najlepších športových úspechov:
2.miesto − Pohár DHZ a OcÚ Olšavce s PS15, čas 18:30 s
2.miesto − Memoriál Tomáša Dvorského a Pohár starostu Obce Hankovce s PS15, čas 17:51s
3.miesto − Pohár starostu Obce Komárov s PS15, čas 21:04 s 
3.miesto − Pohár starostu Obce Sveržov s PS15, čas 18:14 s
3.miesto − Memoriál Jozefa Džalaja, Raslavice s PS15, čas 17:07 s
3.miesto − Pohár starostu Obce Gaboltov s PS15, čas 17:52 s
3.miesto − Pohár starostu Obce Rokytov s PS15, čas 18:22 s
3.miesto − Memoriál Jána Prextu, Becherov s PS15, čas 20:04 s
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Text: Miloš Bortník, ml., člen DHZ
Foto: Miloš Bortník, ml.3.miesto − Pohár starostu Obce Rokytov s PS15, čas 18:22 s



Naši najstarší občania obce

Počet obyvateľov k 
05.12.2017

Celkom 1127 z toho 556 
mužov a 571 žien

Jún
✳ Slavomír Bilý
✳ Martina Bilá
✳ Timea Bilá

Júl
✳ Sára Siváková
✳ Denisa Siváková

August
✳ Patrik Bilý

September
✳ Melisa Giňová
✳ Zita Bilá

November
✳ Liana Bilá
✳ Helena Siváková

Cehelníková Anna 
Bilá Oľga 
Siváková Helena
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✳

Chomjak Stanislav
Demková Viera
Blaščák Peter 
Bilý František 
Nálepová Milena 
Beňová Monika

50

Červeňáková Emília

60 70

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 05.12.2017Jubileá našich občanov

Novorodenci

Mária Kaputová

92

 Juraj  Lamanec

91

Rozlúčili sme sa

†   11.09.2017    Demko Ján
†   19.09.2017    Bilý Martin
†   22.10.2017    Bilý Martin
†   04.11.2017    Palenčár Anton

†

Srdečne blahoželáme!

Anna Bortníková

94

 Michal Hric

93

„O
dpočívajte v pokoji“

Zlatá svadba
manželia Bľandovi č. 148        manželia Drutarovski č. 124        manželia Cehelníkovi č. 46

Jajková Verona
Šandalová Jolana

80
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Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. 
V ňom ako v Božej sieti je 
mnoho otcov, mnoho mám 
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ. 
A sám aj určil komu, 
koho tam pozve prebývať 
do človečieho domu, 
kto si bude smieť odomknúť 
i zamknúť jeho bránu, 
kto pluhom krájať ako chlieb 
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám. 
Hreje ma dňom i nocou, 
vystlané mäkkou vravou mám 
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 
Stráž nám ho neustále. 
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň, 
keď si ho stvoril malé.

Jedna z najkrajších modlitieb za Slovensko, ktorá bola spísaná, je z pera Milana Rúfusa. Ak by si len 
ťažko hľadal správne slová pri modlitbe za našu krajinu a dedinu, môžeš sa inšpirovať aj týmto veľkým 
básnikom.

Modlitba

Tajnička ukrýva:
Meno príslušníka 1. Československého 
zboru, ktorý bojoval až do 5.5.1945 a 
postupoval až do Prahy.

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

13

12.

11.

1. Mužské meno 13.6.
2. Kňaz v Lenartove v r. 1820
3. Časť Lenartova s listnatími stromami
4. Dlhoročný tajomník MNV
5. Eliáš, ktorý necestoval Titanikom
6. Názov lenartovskej speváckej skupiny
7. Riaditeľ ZŠ Lenartov (Milan)
8. Drevo uložené na pálenie uhlia
9. Ráž pestovaná v Lenartove
10. Lenartovský rehoľný brat
11. Tvar lenartovského kostola
12. Veliteľ bas. čaty v r. 1894
13. Epidémia v Lenartove v r. 1831

Legenda:

TAJNIČKA

1. Anton, 2. Barna, 3. Dubnica, 4. Bortník, 5. Demko, 6. Javorinka, 7. Bogoľ, 8. míľa, 9. Iskrica, 10. Tiburtius, 11. rotunda, 12. Šebest, 
13. morSprávne odpovede:
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ Potrebujete rozbor vody?
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice poskytuje zákazníkom:

1) Akreditované odbery vzoriek pitnej, surovej, podzemnej a odpadovej vody
2) Akreditované rozbory pitnej, surovej, podzemnej, odpadovej vody a kalov

Zákazník na požiadanie môže na niektoré skúšky odber vzoriek zabezpečiť vlastnými prostriedkami. 
Je poučený o spôsobe odberu vzoriek. Vzorky odoberie do zapožičaných vzorkovníc laboratória. Tieto 
služby sú spoplatnené, mikrobiologický a biologický rozbor stojí 53,97 Eur. Služby sa poskytujú na základe 
objednávky podanej v príslušnom zákazníckom centre, telefonicky prostredníctvom (Call centrum), resp. 
písomne na adresu VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, kde sa uvedie požadovaný rozsah analýzy.

Call centrum Bardejov 054/7864777
Poruchy Bardejov 054/7864420

Kontakt
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50, 042 48 Košice
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
Telefón: 055/7952 777

■ Ak ste mladý uchádzač o zamestnanie do 29 rokov,
využite možnosť absolvovať kurz zadarmo!

Rekvalifikačný kurz (REPAS+): kurzy opatrova-
nia, zvárania, SBS, obsluha CNC strojov, motoro-
vých vozíkov, beauty služby, remeslá, kurzy 
súvisiace s vodičským oprávnením

Rekvalifikačný kurz (KOMPAS+): jazykové kurzy 
všeobecné, odborné počítačové kurzy všeobecné, 
špecializované základy manažmentu, projektové 
riadenie osobnostný rozvoj, komunikačné a sociál-
ne zručnosti

Čo získate absolvovaním kurzu?

✓ Príspevok na kurzovné, ktorý bude uhradený poskytovateľovi rekvalifikácie. 
✓ Príspevok na cestovné a stravné pre uchádzača o zamestnanie vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný 
deň kurzu.
✓ Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o absolvovaní kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát).

Kde sa môžete dozvedieť viac?

Podrobnejšie informácie ako aj potrebné formuláre môžete získať na Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny Bardejov: 1.poschodie č.dv. 225, Bc. Petra Pavelčíková, tel.č. 054/24 40 314
a na detašovanom pracovisku Svidník, kanc. č.23, Ing. Katarína Kalináková, tel.č. 054/ 24 43 313 
alebo na webovej stránke www.upsvar.sk


