
Lenartovčan

Krásne, slnečné a oddychové leto Vám a Vašim rodinám zo srdca praje starostka.
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Drahí spoluobčania,
hovorí sa, že čas je spravodlivý sudca a nijaký zákon nie je spravodlivejší. Nevyberá si, na akých 
tvárach kreslí vrásky, pred ním sa neskryjú ani panovníci, ani jednoduchí ľudia. Nikdy sa nikomu 
nepodarilo zastaviť ho, či podplatiť. Uberá na kráse i životnej sile, no na druhej strane tieto straty 
vyvažuje životnou múdrosťou, skúsenosťou i poznaním. Zanecháva za nami naše slová a skutky, 
silu nášho bytia. 
Takúto silu a charizmu zanechal tomuto svetu aj Sv. Leonard, ktorý aj keď nežil v 
tejto dobe, ale pred 1500 rokmi, má nám čo povedať. Lenartov putoval za sv. Leo-
nardom až do Francúzska, kolísky jeho narodenia a pôsobenia. Odkaz jeho bytia 
rezonuje aj v dnešných časoch. Výnimočný človek, jedinečné skutky a akoby liečivý 
prameň jeho životného pôsobenia oslovil aj nás, ľudí 21. storočia. Aj keď pochádzal 
zo šľachtickej rodiny, znížil sa k chudobe, otváral srdcia mocných a prinavracal 
slobodu odsúdeným. Pomoc blížnym, opora nevládnym, liečenie chorých, stavba 
kostola a šírenie evanjelií z neho urobili svätca. Jeho živá úcta nielen vo Francúz-
sku, ale aj po celom svete, nám dáva uistenie, že aj ako patrón nášho chrámu si 
zaslúži našu spomienku.
Bolo mi cťou, spolu s ostatnými Lenartovčanmi, navštíviť pietne miesta jeho pô-
sobenia a posledného odpočinku. Majestátny kostol, ktorému položil základy, je 
dôkazom jeho oddanosti, pokore a službe Bohu. Vo Francúzsku je sv. Leonard 
vzývaný ako patrón väzňov a šťastného pôrodu. V Nemecku ho uctievajú ako pat-
róna proti nákaze zvierat. Na príhovor sv. Leonarda sa stalo veľa zázrakov za jeho 
života i po smrti. Verím, že tento veľký človek zanechá aj v našich životoch silu a 
rozžiarenie, ochotu dávať a chcieť pomáhať. Lebo medzi chcieť a dať je veľmi tenké 
lanko, ktorému slúži pevná vôľa. Chcieť niečo dokázať a pritom aj splniť je niekedy 
ťažké.
Nech Vás charizma a ľudskosť  tohto velikána sprevádza počas celého leta..., lebo aj 
silní ľudia padnú a potom idú ďalej...  Čas berie, aj dáva. Aj smiech, aj slzy, aj krížiky na 
chrbte. Len nezabúdajme na lásku a ľudskosť navzájom...

Rok 2019 še k pulroku bľiži, zato našo novinki budu v 
každej chiži. Dzeň za dňem uceka, starosci ňemalo, žebi sce 

o šickim znaľi, co še ve valaľe stalo. Už i daň domovu tre-
ba nam zaplacic a na šmece i na pšika ňetreba zapomnuc. 
I labuťe v parku ľudze obďivuju i tote zdaľeka fotki z ňich 

šňimaju. Každi dobri napad na urad odňišce, žebi sme še z 
ňeho mohľi cešic raz šicke isce. Pomahajme sebe v kupke jak 
jedna rodzina, bo za tim šickim nam furt stoji naša šumna 
dzedzina. Žebi sce cez dovoľenku v chiži ňešedzeľi, bronzu 

nalapaľi, to vam praje za Ľenartov naš kolektiv cali.
Mgr. Mária Frandoferová
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PREHĽAD POVINNOSTÍ OBČANA 

Prihlásenie psa do evidencie, zmena nahlásených údajov

Žiadosť: Tlačivo: Prihlásenie psa do evidencie    
Lehoty na podanie: Pes držaný viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ (vlast-
ník) psa je povinný prihlásiť psa do evidencie obce v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa 
lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes prevažne nachádza na území obce.
Prílohy: Fotokópie dokladov (originály predložiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
–  preukaz totožnosti; napr. OP, obchodného registra, živnostenského registra a pod.
–  preukaz ZŤP, ak sa jedná o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
–  osvedčenie o výcviku psa, ak pes absolvoval minimálne základný výcvik,
–  doklad o mikročipe.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 30 dní odo dňa doručenia. 
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v priestupkovom konaní do 165 eur. 
Upozornenie: Prihlásenie psa do evidencie nie je možné posielať poštou z dôvodu, že na základe 
vyplneného tlačiva je majiteľovi prípadne držiteľovi psa odovzdaná osobne evidenčná známka psa. 
Držiteľ psa je povinný oznámiť obecnému úradu každú zmenu skutočností do 30 dní odo dňa, 
kedy nastala zmena údajov. Majiteľ psa je povinný okrem prihlásenia psa do evidencie, na tlačive 
MFSR, podať „priznanie alebo čiastkové priznanie“ vzniku daňovej povinnosti k „k dani z nehnu-
teľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v zmysle 
zákona č. 582/2004 Z.z. v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď pes dovŕšil vek 6 mesiacov.

Časť 1.
E v i d e n c i a   p s o v

Žiadosť: Tlačivo: Odhlásenie psa z evidencie   
Lehoty na podanie: Držiteľ (vlastník) psa je povinný psa odhlásiť z evidencie obce v lehote 30 dní 
odo dňa uplynutia posledného dňa držania (chovu) psa na území obce alebo odo dňa úhynu psa 
alebo odo dňa zmeny vlastníka (držiteľa psa).
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
–  doklad totožnosti; napr. OP, obchodného registra, živnostenského registra alebo iný podob-
ný doklad; doklad predloží pri prvom podaní, inak len pri zmene, vrátenie pridelenej evidenčnej 
známky psa, doklad o eutanázii, doklad o prihlásení psa v inej obci ...
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 30 dní odo dňa doručenia.
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v priestupkovom konaní do 165 eur. 
Upozornenie: Odhlásenie psa z evidencie je potrebné doručiť osobne z dôvodu, že majiteľ prípad-
ne držiteľ psa je povinný odovzdať evidenčnú známku psa. Majiteľ psa je povinný okrem odhláse-
nia psa z evidencie podať čiastkové priznanie zániku daňovej povinnosti k „k dani z nehnuteľnosti, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v zmysle zákona 
č. 582/2004 Z.z. na tlačive MFSR v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky psa

Žiadosť: Tlačivo: Žiadosť o vydanie náhradnej známky 
Lehoty na podanie: Do 14 dní odvtedy, čo došlo k odcudzeniu, zničeniu alebo straty evidenčnej 
známky psa. 
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) podľa potreby.
Lehoty na vybavenie: Bezodkladne po vyplnení tlačiva. 
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v priestupkovom konaní podľa zákona do 65 eur. 

Odhlásenie psa z evidencie
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Upozornenie: Evidenčnou známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na 
iného psa, každý pes v obci musí byť označený evidenčnou známkou. Odcudzenie, zničenie ale-
bo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú 
známku v sume 1,00 €.  

Priznanie k dani za psa – vznik, zmena daňovej povinnosti

Tlačivo: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje – tlačivo MFSR.
Prílohy: V. Oddiel – priznanie k dani za psa. 
Označenie: Priznanie – ak nie je ešte daňovník v rámci obce, podáva priznanie prvý krát.
Čiastkové priznanie – ak je už daňovníkom dane v danej obci v predchádzajúcom zdaňovacom 
období a vznikne mu nová daňová povinnosť.
Opravné priznanie – podáva sa pred uplynutím lehoty na podanie priznania alebo čiastkového 
priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.
Dodatočné priznanie – najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť po-
dať priznanie ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje.
Lehoty na podanie:
Najneskoršie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť k dani za psa vzniká 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom 
dane (pes starší ako 6 mesiacov).
Prílohy:
Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
–  doklad totožnosti; napr. OP, obchodného registra, živnostenského registra alebo iný podobný 
doklad; doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 30 dní odo dňa doručenia. 
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v daňovom konaní podľa daňového poriadku od 5 do 3000 eur.
Upozornenie: Pred podaním priznania k dani za psa, musí byť pes zaevidovaný v evidencii psov.     
Každú zmenu nahlásených údajov je potrebné nahlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa zmeny 
týchto údajov.

Priznanie k dani za psa – zánik daňovej povinnosti

Tlačivo: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje – tlačivo MFSR.
Prílohy: V. Oddiel – priznanie k dani za psa.
Označenie: Čiastkové priznanie zániku daňovej povinnosti. 
Lehoty na podanie:
Najneskoršie do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť k dani za psa zaniká 
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (daňovník prestal vlastniť 
psa alebo pes sa chová v inom meste/obci).
Prílohy:
Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
–  doklad totožnosti; napr. OP, obchodného registra, živnostenského registra alebo iný podobný 
doklad; doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene, potvrdenie obce, kde bol 
pes prihlásený, doklad o eutanázii, úhyne psa, doklad o strate psa, doklad o zmene držiteľa psa.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 30 dní odo dňa doručenia. 
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v daňovom konaní podľa daňového poriadku od 5 do 3000 eur.
Upozornenie:
Pred podaním priznania k zániku daňovej povinnosti za psa, musí byť pes odhlásený z evidencii 
psov a musí byť vrátená evidenčná známka.

Mgr. Nováková Eva
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▶ Kúpili ste alebo zdedili nehnuteľnosť?
VZNIKLA VÁM DAŇOVÁ POVINNOSŤ

▶ Prehľad zasadnutí – komisií obecného zastupiteľstva v Lenartove
KOMISIA územného rozvoja a plánovania
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 18. januára 2019 – prerokovanie výzvy na multifunkčné ihrisko
• zasadnutie dňa 1. februára 2019 – prerokovanie pilotného projektu prestupného bývania

KOMISIA priestupková a verejného poriadku
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 18. januára 2019 – riešenie podnetu nezrovnalosti výmery pozemkov 
• zasadnutie dňa 1. februára 2019 – prerokovanie stanoviska k rozhodnutiu k zmieru (podnet 

nezrovnalosti výmery pozemkov)
• zasadnutie dňa 9. apríla 2019 – riešenie susedského spolunažívania – priestupok – voľne pobe-

hujúci pes. 

Priznanie k dani z nehnuteľností si podá-
va daňovník, ktorému vznikla povinnosť 

k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uply-
nulého roka sa stal vlastníkom, správcom, ná-
jomcom alebo užívateľom nehnuteľností, kto-
rá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. 

januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho 
po zdaňovacom období, v ktorom sa daňov-
níkovi vznikla táto povinnosť. Daň z nehnu-
teľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností 
zaplatená napríklad v januári 2019 je daň z ne-
hnuteľností za rok 2019,  nie za uplynulý rok.

▶ Ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 stavebného zákona

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných 
telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť 

stavebnému úradu. Stavebný úrad je v našich podmienkach obecný úrad.

Na ohlásenie stavebnému úradu postačuje:
1. pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom  roz-

hodnutí,
2. pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu pod-

statne ovplyvniť životné prostredie,
3. pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nos-

ných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
4. pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stav-

by, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou,

5. pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) 
umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a neza-
sahujú do nosných konštrukcií stavby,

6. pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepre-
sahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

7. pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronic-
kých   komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

8. pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ 
tento zákon neustanovuje inak.

Pri väčších stavbách a novostavbách je potrebné  žiadať o stavebné povolenie.
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Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné  príjmy spolu 1 133 701,61
z toho: bežné príjmy obce 1 133 701,61
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu 1 062 731,91
z toho: bežné výdavky obce 1 062 731,91
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet +70 969,70
Kapitálové príjmy spolu 305 525,00
z toho: kapitálové príjmy obce 305 525,00
             kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 693 034,74
z toho: kapitálové výdavky obce 693 034,74
             kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -387 509,74 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -316 540,04 
Vylúčenie z prebytku -6 009,07
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 322 549,11
Príjmové finančné operácie 346 180,00
Výdavkové finančné operácie 21 418,55
Rozdiel finančných operácií 324 761,45
PRÍJMY SPOLU 1 785 406,61
VÝDAVKY SPOLU 1 777 185,20
Hospodárenie obce 8 221,41
Vylúčenie z prebytku 6 009,07
Upravené hospodárenie obce 2 535,39

■ Hospodárenie obce Lenartov k 31.12.2018

Prebytok rozpočtu v sume 2 535,39 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobit-
ných predpisov v sume 2 535,39 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Spracovala: Ing. Mgr. Miriama Leščišinová

■ Hospodárenia obce Lenartov za rok 2018

Podľa ustanovenia §16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov: „Po skončení rozpočtového roka obec 

údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce.“ Záverečný účet 
obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie zastupiteľstva 
starosta obce. K návrhu záverečného účtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve 
vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.)
Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce. V nasledujúcej tabuľke 

uvádzame hospodárenie obce Lenartov za rok 2018.                             
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■ Podané projekty od 1.1.2019

• Výzva PSK o dotácie ,,Rekonštrukcia toaliet v sále kultúrneho domu”
• Žiadosť o poskytnutie dotácie k projektu ,,Realizácia klimatizácie a vetrania v sále kultúrneho 

domu”
• Žiadosť o zabezpečenie vykonávania AČ formou MOS §52
• Žiadosť o zabezpečenie absolventa na účely vykonávania ,,Absolventskej praxe” §51
• Žiadosť o grant ,,Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetu”
• Vybudovanie kamerového systému v obci Lenartov
• Žiadosť o dotáciu na r. 2019 – podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – ,,Multi-

funkčné ihrisko s osvetlením v Lenartove”
• Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na r. 2019 – ,,Elektromobilita”
• Dovybavenie terénnej opatrovateľskej služby
• ,,Rekonštrukcia a dostavba MŠ Lenartov”
• Nadácia Allianz – ,,Bezpečnostné prvky pre Vašu školu”
• ,,Aj škola futbalu a basketbalu integruje”
• ,,Svet plastelíny pre MŠ”

■ Ako sme volili: VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:                                           
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                             
Počet platných hlasovacích lístkov:                                                 

697
248
244

Béla Bugár
Mgr. Zuzana Čaputová
Martin Daňo
JUDr. Štefan Harabin 
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
Ing., Mgr. Marán Kotleba
Bc. Milan Krajniak 
PaedDr. József Menyhárt, PhD. 
RNDr. František Mikloško 
Dr. Ing. Robert Mistrík 
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 
Mgr. Róbert Švec 
Ing. Bohumila Tauchmannová 
Dr., Ing. Juraj Zábojník, PhD. 
RNDr. Ivan Zuzula, CSc. 

  6 hlasov
46 hlasov
  0 hlasov
37 hlasov
  1 hlas
26 hlasov
10 hlasov
  0 hlasov         
17 hlasov
   3 hlasy
93 hlasov
  1 hlas
  3 hlasy
  1 hlas
  0 hlasov

1. kolo 2. kolo
697
223
209

Mgr. Zuzana Čaputová
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.  

  92 hlasov
117 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:      

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:                                           
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                             
Počet platných odovzdaných hlasov:                                                 

702
  83
77

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:      
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SMER - sociálna demokracia, č. 1 
Kresťanská demokracia -Život a prosperita, č. 2
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, č. 3 
Slovenská národná strana, č. 5 
SME RODINA - Boris Kollár, č. 6
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), č. 7
DOPRAVA, č. 13
Křesťanskodemokratické hnutie, č. 14
MOST - HÍD, č. 16
Sloboda a Solidarita, č. 25
Kresťanská únia, č. 28
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, č. 29
NÁRODNÁ KOALÍCIA, č. 31

21 hlasov
  2 hlasy
  7 hlasov
  3 hlasy
  3 hlasy
  4 hlasy
  1 hlas
  6 hlasov         
  5 hlasov
  4 hlasy
  1 hlas  
11 hlasov
  9 hlasov

» NADÁCIA VÚB nám schválila grant «

Podaním žiadosti o grant sa obec Lenartov zapojila do výzvy Nadácie VÚB. Naša žiadosť o 
príspevok pre projekt Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín v grantovom 

programe Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2019 bola schválená a na náš 
účet nám prispeli sumou 1 000 eur.
Živá socha labutí je umiestnená v strede obce. O železnú konštrukciu sa postarali šikovné ruky 
našich seniorov a výsadbu zabezpečili zamestnanci Základnej školy, Komunitného centra, 
školskej knižnice a ostatní zamestnanci obce. Práce okolo sochy zavŕšili žiaci ZŠ úpravou okolia. 

Veríme, že socha zaujme a skrášli životné prostredie.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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▶ Deň narcisov v Lenartove

Častokrát si niečo v živote začneme vážiť až 
vtedy, keď to stratíme. Najväčšiu cenu má 

pre nás zdravie a život. Dňa 11.4.2019 sme sa 
zapojili do dobročinnej zbierky Dňa narcisov 
nesúcej sa v znamení hesla Na koho myslíš, keď 
si pripínaš narcis? Veď každý z nás pozná vo 
svojom okolí niekoho, komu tieto vzácne a ne-
nahraditeľné hodnoty dopriate nie sú. 
Poďakovanie patrí nielen našim dobrovoľní-
kom Mgr. Martine Bereščákovej a p. Ruže-
ne Hanišovej, ale aj všetkým Vám, ktorí ste sa 
snažili pomôcť a z úprimné-
ho srdca ste svojou troškou 
prispeli. Dúfame, že kaž-
dým rokom zvyšujúca 
sa vyzbieraná finančná 
čiastka 263,08 eur pre 
Ligu proti rakovine aspoň čias-
točne pomôže niekomu, na koho 
myslíme. Veď nikdy nevieme, 
kedy sa v podobnej situácii mô-
žeme ocitnúť my.

Mgr. Iveta Petriková



▶ Hazardné hry v obci
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▶ Ako môže obec regulovať 
prevádzkový čas

Jedným z dôležitých oprávnení obce je urče-
nie pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb (prevádzkový čas). Nástro-
jom na túto reguláciu je prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia obce o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky slu-
žieb (§ 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona o obec-
nom zriadení).
Súdy (vrátane Najvyššieho súdu SR) opakova-
ne vyslovili názor, že prevádzkový čas (najmä 
tzv. nočný) nemôže byť určovaný starostom, a 
to ani v správnom konaní rozhodnutím obce, 
ale musí byť určený vo forme všeobecne zá-
väzného nariadenia. Keďže ale všeobecne 
záväzné nariadenie je právny predpis, ktorý 
už z podstaty by mal byť skôr všeobecný, ako 
upravovať každú jednotlivú prevádzku, nie je 
úplne jednoduché túto problematiku uchopiť 
a upraviť. Existujú však viaceré možnosti ale-
bo modely, napríklad:
1. zonácia – rozdelenie obce na zóny a pre 

každú zónu (a tým aj prevádzku v rámci 
nej) budú nastavené iné pravidlá,

2. nastavenie podľa druhu prevádzok – 
osobitne napr. pre pohostinstvá, letné 
terasy, predajne...,

3. určenie výnimiek z inak všeobecného 
prevádzkového času,

4. kombinácia viacerých spôsobov.

Len pre doplnenie uvádzame, že ak by neja-
ká prevádzka chcela mať osobitný prevádz-
kový čas odlišný od všeobecných pravidiel 
pre ostatných, aj takáto výnimka musí byť 
schválená vo forme všeobecne záväzného 
nariadenia.

Zdroj: Právna poradňa

S účinnosťou od 1.3.2019 bol dovtedajší zákon 
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách nahra-

dený novým zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazard-
ných hrách (ďalej aj len ako „zákon o hazardných 
hrách“). 
Predošlá právna úprava dávala obciam právomoc 
rozhodovať o udelení tzv. individuálnej licencie 
na prevádzkovanie hazardných hier prostred-
níctvom výherných prístrojov umiestnených na 
jej území (v ostatných prípadoch rozhodovalo o 
udelení individuálnej licencie Ministerstvo finan-
cií SR). Nový zákon o hazardných hrách už roz-
hodovanie o všetkých individuálnych licenciách 
prenechal výlučne štátu; obec už len vykonáva 
správu odvodu a vydáva súhlasy a vyjadrenia k 
umiestneniu, resp. prevádzkovaniu niektorých 
hazardných hier. 

▶ Opatrovateľská služba

▶ DEŇ ZEME je každý deň

Ochrana životného prostredia je aktuálnou 
témou, ktorá nie je o veľkolepých gestách, 

ale o zodpovednosti. Zodpovednosti za seba, za 
svoju rodinu, za svoju komunitu, za celú obec.
Celý apríl bol v našej obci vyhlásený Deň Zeme. 
Aktivity, ktoré sa realizovali, nás mali niečomu 
priučiť – je to o nás, o vode, pôde, vzduchu, prí-
rode. A o tom, čo mal niekto urobiť... Len málo z 
nás si upratalo okolie, vyčistilo záhradu, prieko-
pu, pozbieralo odpadky, vytriedilo odpad. Vždy 
čakáme na niekoho iného, veď to mal urobiť on, 
nie ja!  Ale čo som urobil ja? Čím som priložil 
ruku k dielu? Okrem vypisovaniu na sociálnych 
sieťach či rozprávaní o probléme? Ak na to ne-
máme odpoveď, tak zákony budú vždy len bez-
cenný papier a sociálne siete plné pohoršenia. 
A medzitým nám mizne voda, hynú vtáci, pôda 
nasiaka chémiou a chorôb a alergií pribúda ra-
ketovým tempom.

Kedy pochopíme, že 
deň Zeme je aktuál-

ny každý deň? 

Kedy pochopíme, že 
je to o nás, našich 
deťoch a ďalších 

generáciách?

V našej obci pokračuje realizácia opatrova-
teľskej služby v domácnostiach klientov. 

Schválením projektu s názvom Poskytovanie 
opatrovateľskej služby v obci Lenartov, kód 
ITMS: 312041R984, v rámci výzvy Operačný 
program Ľudské zdroje sa mzdy opatrova-
teľov preplácajú od februára 2019. Implemen-
tácia projektu je schválená na 3 roky pre 8 
opatrovateľov.
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Podaním žiadosti obce Lenartov cez nadáciu EPH bol náš projekt "Dovybavenie terénnej opatro-
vateľskej služby" vo výzve Oporný bod Správnou radou Nadácie EPH schválený.
Za finančný príspevok 1 600 eur  zakúpime tašky prvej pomoci, tlakomery, digitálne teplomery, 
testy na okultné krvácanie a CRP testy.
Dovybavenie zdravotníckym materiálom pomôže opatrovateľkám terénnej opatrovateľskej služby 
a zlepší ich prácu a poskytnuté služby klientom.
 

ĎAKUJEME!

Aj projekt na šport nám Nadácia EPH schválila
Projekt "Aj škola futbalu a basketbalu integruje", ktorý podala obec Lenartov v grantovej výzve 
Šport na dosah bol schválený Správnou radou Nadácie EPH vo výške 2 000 eur.
Financie budú použité na športové dovybavenie – nákup futbalových bránok, basketbalových ko-
šov, sietí, lôpt a dresov.

ĎAKUJEME!

Ďalší projekt SCHVÁLENÝ             

■ SÚŤAŽ 
výtvarných prác

Komunitné centrum Le-
nartov a školská kniž-

nica Lenartov vyhlasujú 
pre všetky deti z Lenartova 
výtvarnú súťaž

" LENARTOV OČAMI DETÍ".

Myšlienkou súťaže je vrátiť deťom do rúk ce-
ruzky a farbičky a odtiahnúť ich od tabletov, 
počítačov, mobilov a sociálnych sietí.

Súťaž potrvá do 20. augusta 2019.
Výtvarné práce je možné priniesť do komunit-
ného centra. Vyhodnotenie súťaže prebehne 
v deň osláv 75. výročia SNP. Zo všetkých vý-
tvarných prác budú vyhodnotené 3 najkrajšie 
práce. Všetky práce budú vystavené v komunit-
nom centre.

Víťazi získajú vecné ceny, ktoré do súťaže 
venovala starostka obce.

■

■

■ Ochrana poľnohospodárskej 
pôdy

Každému vlastníkovi, nájomcovi i správcovi 
poľnohospodárskej pôdy vyplýva zo záko-

na o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z., § 3 ods. 
1 okrem iného aj povinnosť predchádzať výsky-
tu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Preto vás upozorňujeme, aby ste si v čo najkrat-
šom možnom termíne pokosili vaše neobrába-
né pozemky a priľahlé plochy. V prípade, že si 
túto povinnosť nesplníte, dopúšťate sa podľa § 
25 ods. 1 citovaného zákona priestupku, za čo 
vám hrozí od Obvodného pozemkového úradu 
uloženie pokuty až do výšky 331,50 eur.



Výberové konania na funkcie riaditeliek ZŠ a MŠ
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POMOC pri hľadaní rodiny
Starostka obce bola kontaktovaná p. Seanom Blandom z USA, ktorý hľadá svojich príbuzných:

• Andrew Blanda narodený v r. 1881 (obyvateľ Lenartov, ktorý odcestoval do Ameriky a 
vydal sa za americkú ženu menom Elizabeth Yonocho)

• John Sabol narodený v r. 1883 (obyvateľ Lenartov, ktorý si vzal poľskú ženu menom Mary 
Kuzinar)

Rodokmeň rodiny si môžete pozrieť na: http://seanblanda.com/family/familytree.html
Ak by ste mali informácie k tejto rodine, kontaktujte, prosím, starostku obce. Sean Blanda plánuje 
na jeseň navštíviť Lenartov.

Výjazdové rokovanie vlády SR v Barde-
jove rozhodlo uznesením č. 161 zo dňa 

10.4.2019 o rozdelení dotácií pre mesto a 
obce bardejovského okresu. Našej obci bola 
pridelená dotácia vo výške 8 000 eur. Je 
účelovo viazaná na kapitálové výdavky na 
rekonštrukciu sály kultúrneho domu. Dotá-
ciu možno použiť do konca roka 2020.

Máme ďalšiu možnosť získať 
bezplatný internet◆

Dňa 22. mája 2019 vyhlásil zriaďovateľ školských zariadení v obci výberové konania na miesta ria-
diteľov školských zariadení – Materskej školy a Základnej školy. Po splnení predpísaných náležitos-
tí a vyhodnotení prijatých žiadostí boli na výberové konania pozvané dve uchádzačky – doterajšie 
riaditeľky školských zariadení. Zasadnutia výberových komisií sa uskutočnili bez účastí zástupcov 
školskej inšpekcie. Vo výberovom konaní pre Základnú školu v Lenartove uspela Mgr. Iveta Petri-
ková a pre Materskú školu v Lenartove p. Alena Kolbasová. 
Obidvom riaditeľkám prajeme do ďalšej päťročnej práce vedúceho zamestnanca veľa úspechov!

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu vyhlásil už 4. kolo výzvy 

WiFi pre Teba. Cieľom výzvy je vybudovanie 
zón na verejných priestranstvách v obciach.  
Žiadosť je možné podať do 13. augusta 2019. 
V prvom kole obec Lenartov nebola úspešná,-
žiadosť bude podaná znova. Schválením žia-
dosti je možné získať 15 000 eur na projekt zo 
štrukturálnych fondov, spoluúčasť obce je 5%. 

Úrad vlády nám poskytol 
dotáciu◆

Umiestnenie drobnej stavby na pozemku a jej odstup od hranice pozemku  ani stavebný zákon 
č. 50/1976 Z. z. a ani vykonávacia vyhláška k stavebnému zákonu č. 453/2000 Z. z neriešia. 

Je tu však ešte vyhláška Ministerstva životného prostredia Sr č. 532/2002 Z. z. a práve v § 6 tejto 
vyhlášky sa riešia odstupy stavieb.

§ 6
Odstupy stavieb

(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného 
prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, 
požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zacho-
vanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi 
stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využíva-
ním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedze-
né užívanie susedného pozemku na určený účel.

DROBNÁ STAVBA A JEJ ODSTUP OD HRANICE POZEMKU
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ÚČASŤ NA KONFERENCII mala aj naša obec

Obec Lenartov dňa 29. 
apríla 2019 prijala pozva-

nie ako spoluorganizátor na 
konferenciu, ktorú zastrešo-
vala n.o. Rómsky inštitút a 
Úrad vlády SR pre rozvoj ob-
čianskej spoločnosti s témou  
"Aktívny občan je prínosom 
pre obec". Našu samosprávu 
na tejto konferencii zastu-

poval poslanec obecného 
zastupiteľstva p. Ján Bort-
ník, ktorý v rámci svojho 
vystúpenia odprezentoval 
našu obec a naše skúsenos-
ti s participáciou na tvorbe 
vecí verejných. Jeho vy-
stúpenie a naša doterajšia 
prax zaujala všetkých.

■ DARUJ KRV – DARUJEŠ ŽIVOT 
                                                              6. ročník Lenartovskej kvapky krvi     

4. jún – Svetový deň darcov 
krvi je deň, kedy si všet-

ci pripomíname, aké dôležité je 
darovať krv. Aj naša obec sa 10. 
júna 2019 zapojila do tejto akcie, 
lebo iný spôsob ako krv nahra-
diť – neexistuje. Jediná možnosť, 
ako pomôcť človeku, ktorý krv 
potrebuje, je prijať ju od darcu 
krvi. Vďaka jedinému odberu 
môžu lekári zachrániť až štyroch 
ľudí.
Darovať krv môže každý zdra-
vý človek od 18 rokov. Pred sa-
motným odberom krvi, ktorý 
mimochodom trvá približne 
10 minút, darca krvi vyplní po-
drobný dotazník. Prítomný lekár 
na základe odpovedí, vstupného 
vyšetrenia a prípadných ďalších 
otázok vyhodnotí zdravotný stav darcu. Následne rozhodne, či darca môže darovať krv. V Lenar-
tove bolo takýchto darcov 16. Všetci pochopili, že darovať krv je dar a jeden človek vie zachrániť 
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Ing. Jana Bľandová, MBA

mnohých. Na Slovensku 
je najbežnejšia krvná sku-
pina typu A, potom 0, B a 
nakoniec AB. Darovaním 
krvi pomáhame pacien-
tom s leukémiou, choro-
bami krvi, nádorovými 
ochoreniami či tým, ktorí 
čakajú na operáciu. Krv je 
však dôležitá aj v prípade 
novorodencov, ktorí trpia 
hemolytickou chorobou.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zapojili a pomohli vlast-
nou krvou písať ďalšie ka-
pitoly života tým, ktorí ju 
nevyhnutne potrebujú.

Čo by ste mali vedieť, ak sa chystáte darovať krv?

• Darovať krv môže každý zdravý človek od 18-60 rokov. Darovať krv však môžu stále aj ľudia 
nad 60, maximálne však do 65 rokov.

• Darca krvi musí mať minimálne 50 kg.
• Na odber krvi by ste mali prísť oddýchnutí a večer pred odberom by ste mali vynechať športové 

aktivity.
• Pred odberom krvi by ste mali vypiť veľa vody (aspoň pol litra) a môžeme si dať aj kávu, naj-

lepšie však bez mlieka.
• Večer pred odberom a na raňajky by ste mali vynechať tučné jedlá (údeniny, mäso, mliečne 

výrobky,...). Radšej si dajte niečo ľahké napr. ovocie, zeleninu, sucháre, pečivo, džem, med,...
• Fajčiari minimálne 6 hodín pred odberom nesmú fajčiť a rovnako nie je vhodný alkohol 12 až 

14 hodín pred odberom. 
• Odber krvi trvá len necelých 10 minút.
• Po odbere krvi nie je vhodné sa niekam ponáhľať, treba si posedieť, vypiť vodu, čaj, niečo zjesť, 

prípadne dať si kávu.

V katastri obce sa uskutoční zber nerastov – meteoritov

Okresný úrad Bardejov, odbor starostli-
vosti o životné prostredie vydal dňa 17. 

mája 2019 súhlas žiadateľovi – RNDr. Milano-
vi Gargulákovi na zber a spracúvavanie chrá-
nených nerastov – meteoritov, ako aj na ob-
chodovanie s nimi pre vedecké účely. Zber sa 
uskutoční v lokalite Kráľova studňa, kde platí 
prvý stupeň územnej ochrany.
V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších pred-
pisov je žiadateľ povinný postupovať tak, 

aby nedochádzalo k poškodzovaniu rastlín, 
živočíchov alebo iných biotopov. Ak zberom 
dôjde k rozrušeniu a poškodeniu pôvodného 
krytu, musí lokalitu upraviť do pôvodného 
stavu. Ostatné osobitné predpisy – občiansky 
zákonník, vlastnícke práva, lesný zákon, zá-
kon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, zákon o odpadoch, trestný zákon a iné 
ostávajú vydaním súhlasného stanoviska ne-
dotknuté. Súhlas bol vydaný na dobu určitú 
– do 31.12.2020. 
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Galéria v našom Lenartovčane je dnes ot-
vorená pre nášho rodáka, ktorý odpo-
vedal na Pánov hlas, na Pánovo volanie. 

Už pri prvých riadkoch isto iste každý z nás vie 
o kom budeme v nasledujúcom texte čítať. Nuž 
o kom ?  Predsa o našom Marošovi – rehoľnom 
kňazovi – Saleziánovi dona Bosca. 
Mgr. Maroš Leškovský sa narodil ako prvé die-

ťa rodičov Márie a Jozefa Leškovských. Po skon-
čení ZŠ sa stal študentom bardejovského gym-
názia.  Svoj voľný čas ako stredoškolák netrávil 
potulkami mestom, ale navštevoval pravidelne 
otcov Saleziánov v Bardejove, kde sa stretával 
s mladými ľuďmi, ktorých život ovplyvnili a 
formovali otcovia Saleziáni vo svojom stredis-
ku. Stretnúť Maroša ako tínedžera bolo čosi 
výnimočné, čo nás povzbudilo, dodalo nám 
silu, energiu. Jeho milý úsmev, pozdrav, zasta-
venie sa svedčilo o čomsi veľkom, čo vychádza-
lo z jeho vnútra. Maroš popri svojich študent-
ských povinnostiach nikdy nezabúdal na Pána, 
na Jeho blízkosť ako miništrant pri denných 
svätých omšiach. Modlil sa a vyhľadával tiché 
miesta na modlitbu. 
Stredoškolské študentské roky pomaly končili 

a Maroš povedal rozhodné slovo, akou cestou 
sa bude uberať ďalej. Semienko jeho životnej 
púte zasiali do jeho vnútra už duchovní otco-
via farnosti a umocnili ho otcovia Saleziáni. A 
Pánov hlas zvíťazil. V roku 1997 Maroš nastúpil 
na Ašpirantku do 1. ročníka. Tu začala príprava 
na povolanie víkendovými stretnutiami raz za 
mesiac po celom Slovensku, hlavne v Prešove. 
V roku 1998 pokračovala príprava na povola-
nie Kandidátkou formou života v saleziánskej 
komunite v Bardejove, kde si začal plniť  aj ci-
vilnú vojenskú službu. V roku 1999 začal Maroš 
bezprostrednú prípravu na rehoľné povolanie v 
Noviciáte v Saleziánskej komunite v Poprade . 
15.8.2000 Maroš absolvoval Prvé rehoľné sľuby 
vo farskom kostole v Poprad – Veľká a stal sa 
Saleziánom v Spoločnosti sv. Františka Saleské-
ho ľudovo nazvaných „Saleziáni dona Bosca“. 
Rehoľná cesta nášho rodáka pokračovala ďalej. 
V rokoch 2000-2002 absolvoval Ponoviciát v 
Žiline, kde sa na RKCMBF Univerzity Komen-
ského v Bratislave venoval štúdiu filozofie a 
pedagogiky. V roku 2002 mal prvé obnovenie 
dočasných sľubov, v roku 2004 druhé. V roku 

2004 absolvoval Lektorát, v roku 2005 Akoly-
tát, v roku 2006 Doživotnú profesiu tzv. „Več-
né sľuby“, v roku 2007 Diakonskú vysviacku v 
Bratislave – Dúbravke. 14.6.2008 bol náš drahý 
Maroš vysvätený za kňaza v Národnej Svätyni v 
Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 
– Stráže. 
Maroša okrem spolubratov kňazov sprevá-

dzali jeho drahí rodičia, najbližšia pokrvná 
rodina a jeho rodáci z našej obce. 29.júna 2008 
sa celý Lenartov obliekol do bieleho rúcha. Náš 
rodák – náš drahý Maroš slúžil svoju primič-
nú sv. omšu, počas ktorej rozdával nám všet-
kým Pánovu lásku. Pozvanie k bielemu stolu 
sa dostalo všetkým rodinám v obci, začo patrí 
nesmierna vďaka jemu, jeho rodičom, že si nás 
všetkých tak uctili. 
Maroš po tom všetkom napísal svoje osobné 

„NÁŠ MAROŠ“ – Salezián dona Bosca

„Snaž sa, aby ťa mali radi„
(don Bosco)
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Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

svedectvo: „Som Bohu nesmierne vďačný za 
tento nezaslúžený a neopísateľný dar!!! A do-
dnes z toho nevyčerpateľného daru teraz žijem!!! 
Chvíle samotnej vysviacky, ale aj  bezprostredné 
dni po nej, boli pre mňa najsilnejším zážitkom 
a momentom môjho života!!! Cítil som, veľmi 
jasne vnímal Jeho prítomnosť, akoby som bol v 
Ňom ponorený, navždy vtlačený do Kristovho 
srdca. Prežíval som neopísateľnú radosť, šťastie, 
jednoducho blaženosť. No to, čo som  pri týchto  
najintímnejších chvíľach s Pánom vtedy preží-
val, nedokážem jednoducho slovami ani opísať... 
Každý deň som nesmierne šťastný, že môžem 
byť Kristovým kňazom v duchu nášho zaklada-
teľa dona Bosca v službe mladým!!!„
Životná cesta Maroša pokračovala ďalej. Praco-

val v Saleziánskom dome v Bratislave, v Rožňa-
ve, v Žiline a dnes pôsobí v Saleziánskom dome 
vo Veľkom Bieli v tzv. Mediálnej komunite. 
Náš Maroš sa naplno venuje mladým, ale je kňa-

zom pre nás všetkých. Rád prichádza medzi svo-
jich, aj keď len na pár hodín, ale predsa. Je vďač-
ný Pánu Bohu za dar života a za každý spoločne 
prežitý okamih. Jeho nesmierna vďaka patrí jeho 
drahým rodičom za jeho výchovu, podporu a 
všetkým, ktorí ho sprevádzajú na jeho kňazskej 
ceste svojimi modlitbami. 
Drahý náš otec Maroš, sme na Teba hrdí a chce-

me Ťa ubezpečiť, že Ťa nikdy nezabudneme za-
hrnúť do svojich modlitieb. Ver, že je to tak, že 
úvodné slová dona Bosca sa naplnili, že Ťa nao-
zaj všetci a z úprimného srdca máme radi. K tvo-
jim blížiacim sa 40. narodeninám Ti prajeme a 

od Pána vyprosujeme dobré a pevné zdravie, silu, duchovný optimizmus a hojnosť Božích milostí. 
Svätý don Bosco, oroduj za nás. 

Dom blahoslaveného Zefyrína mení svoju tvár

Darovaním nehnuteľnosti sa vlastníkmi 
rodinného domu v Lenartove stali Sa-

leziáni don Bosca – Slovenská provincia. 
Stavebným povolením z roku 2017 došlo 
k zmene účelu užívania stavby so staveb-
nými úpravami. Rodinný dom sa zmenil 
na Dom bl. Zefyrína. Postupne mení svoju 
tvár a pomalými krokmi sa blížia do finá-
le. Podľa vyjadrenia d.o. Vargu, ktorý sa o 
túto nehnuteľnosť stará, je ešte veľa roboty. 
Práce na stavbe sa robia podľa financií a sú 
veľmi radi, ak im vyjdú projekty, ktoré po-
dávajú. Toho roku by radi realizovali aspoň 
jednodňové voľnočasové aktivity, nakoľko 
už majú urobené sprchy a toalety a v dome 
sa dá prespávať.



16 | Základná škola                                                                 Lenartovčan 

Lenartovčan 14/2019                16                www.lenartov.sk

Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Ži-
aci budú raz spomínať nielen na to, ako sa v lenartovskej škole učili, 

ale určite aj na to, čo v nej zažili. Našou každodennou snahou preto je, aby 
sme v spolupráci s obcou vytvárali podmienky pre ich úspešnú edukáciu a 
realizáciou aktivít, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú rozvoj vzdelania, 
vytvárali pozitívny imidž prezentujúci každodennú spokojnosť všetkých 
zúčastnených subjektov.

Február 2019

Výchovno-vzdelávací proces sa po odovzdaní výpisov klasifikácie žiakov prehupol do druhého 
polroka. Pani Zima sa nechce len tak poľahky vzdať svojho kraľovania, veď nám vytvorila vý-

borné podmienky pre sezónne činnosti. Nasnežilo neúrekom, preto sme to s radosťou využili. Na 
hodinách telesnej výchovy sme nemuseli cvičiť v triede, ale sánkovali sme sa, stavali snehuliakov, 
robili anjelov, šmýkali sme sa, guľovali... 
Nezabudli sme ani na hladné vtáčiky a počas záujmovej činnosti sme v miske zmiešali tuk so se-
menami slnečnice, dyne, prisypali mak, orechy, zrno a ovsené vločky. Vytvarovali sme gule, ktoré 
sme v sieťkach pripevnili na stromy. Veď párik sýkoriek dokáže zlikvidovať pri kŕmení až 30 000 
húseníc. Vtáky si za to určite zaslúžia v zimnom období trochu našej pozornosti a pomoci.
Pani asistentka osvety zdravia Simona Bilá vykonala následnú kontrolu nápravy hygieny žiakov, 

dohodli sme sa na dvoch kontrolných návštevách v mesiaci.
Pred sviatkom sv. Valentína, ktorého meno sa v ten deň spomína aj v kostoloch, žiaci vyrábali va-

lentínky pre všetkých, ktorých majú radi. Pre mamku, ocka, pre kamarátov... Jedna z legiend vraví, 
že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol 
známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí 
muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manžel-
stvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár 
dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky, dal ho popraviť. 
Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas 
celého roka. 
Oddýchnutí po jarných prázdninách sme si v posledný februárový týždeň v rámci dňa Tajomstva 

dobrého slova viac ako inokedy uvedomovali význam slov pozdraviť, hlásiť sa, počúvať, byť tole-
rantný, priateľský, pomáhať si, udržiavať poriadok, vyjadrovať sa slušne, používať čarovné slová a 
nerobiť druhým to, čo nechceme, aby robili nám. Školopovinné deti by sa mali vedieť slušne sprá-
vať v triede, v kolektíve počas vyučovania, prestávok, na školskom dvore, ale i mimo neho. Žiaci 
si modely správania vyskúšali pri riešení úloh z prezentácie a správnym vymaľovaním obrázka na 
pracovnom liste. Spoločne si vytvorili nástenku o slušnom správaní a dobrom slove.
Zima pomaly ustupuje, ale každodennej práci so žiakmi a realizácii aktivít sa medze nekladú. Veď 
všetci kráčame v ústrety blížiacej sa jari.

Marec 2019

Hurááá! Vybrali sme sa do Osmijankovej literárnej záhrady, zasiali semienka čitateľskej gramot-
nosti a starali sa, aby vyrástli do kvetu. Prečítali sme mnoho zaujímavých kníh, nakreslili veľa 

obrázkov plných kvetov, hmyzu, zvierat, veselých detí i rozprávkových bytostí. S nadšením sme 
vyrábali záložky do kníh, prepisovali tlačený text, dopĺňali slová do viet, vytvárali plagáty, lepili a 
zoraďovali obrázky, dopĺňali slová do maľovaného čítania, tvorili puzzle z farebného obrázka, ne-
zabudli sme ani na Deň vody, zapojili sme sa do súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, po-
kračovali sme v kŕmení vtáčikov na školskom dvore, dramatizovali sme rozprávku Šípová Ruženka. 
Z každej triedy sme si vypočuli recitátorov v súťaži Poviem ti básničku a veru, nebolo jednoduché 
nabrať odvahu a postaviť sa pred všetkých. Vypožičiavali sme si knihy zo školskej knižnice a čítali 
sme aj  doma. Osmijanko nám samozrejme vždy pomáhal a dobre poradil. Bol náš verný čitateľský 
kamarát a sprievodca knihami. Naša literárna záhrada teda rozkvitla a priniesla nám ovocie, kto-
rému sa veľmi tešíme.

Lenartov

Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA v kontexte obce

*  *  * *  *  *

*  *  * *  *  *
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Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme sa snažili urobiť svoje najbližšie okolie čistejším, krajším 
a tým sme rozširovali povedomie o prevencii pred zlým zaobchádzaním s prírodou. 

V teoretickej časti sme prezentovali rozmanitosť a krásu našej planéty, spoznávali sme známe živo-
číchy, rastliny a iné prírodné súčasti. Rozprávali sme sa o najväčšej hrozbe pre životné prostredie 
– o nahromadenom odpade a neopatrnej činnosti človeka, ktoré majú ničivý vplyv na našu Zem. 
Diskutovali sme aj o video-prezentácii Je triedený zber odpadu na Slovensku bezplatný a následne 
sme vypĺňali pracovné listy. Zopakovali sme si názvy farieb kontajnerov, do ktorých sa triedi sklo, 
papier, plasty či komunálny odpad, význam anglických slov reduce, reuse, recycle a upozornili sme 
na to, že stlačením odpadu ušetríme až 50% obsahu nádob na odpad. Na praktických predmetoch 
sme vyrábali čelenky, skladali puzzle, vytvárali plagáty s vlastnými návrhmi šetrenia prírodných 
zdrojov, zhotovovali spoločné výtvarné práce z odpadového materiálu, vysievali poľnohospodárske 
plodiny, zeleninu a trávy, sadili mladé sadenice kvetov do odpadových nádob a diskutovali sme o 
dobe rozkladu látok v prírode. Keďže naša škola chce ísť príkladom pre ostatných, vyčistili sme 
nielen školský dvor a záhradu, ale pozbierali sme odpadky aj pozdĺž starej cesty v obci. Vieme, 
že najhorším možným riešením je, keď plasty skončia v prírode alebo na skládke. Aby sa znížilo 
množstvo voľne pohodeného odpadu, naše pani asistentky spolu s ďalšími zamestnancami obce 
priložili ruku k dielu a počas celého školského roka každý mesiac zberali a vážili plasty na rómskej 
osade. Veď z plastových fliaš sa nevyrába znova len plast, ale aj športové oblečenie či komponenty 
do poťahov v autách. Takto sme podporili dobrú myšlienku čistejšej obce a aj zdravšej planéty.

*  *  * *  *  *

*  *  * *  *  *

Fandili sme slovenskému hokeju, 2.A

Máj  2019

Rad matkám. Za lásku a za život.
A milujúcim ženám zlato! Za to len, že sú. Za číru nežnosť.

Za ten pevný bod nášho vesmíru.

Druhú májovú nedeľu sme nezabudli na naše mamky, ktoré si právom zaslúžia našu úctu, lásku 
a vďaku. Zo srdca sme im darovali vlastnoručne zhotovené výrobky spolu s bozkom a poďa-

kovaním za ich starostlivosť a nehu s prianím všetkého najlepšieho.
Zapojili sme sa do 1. ročníka výtvarnej súťaže Vidiek očami detí 2019, vyhlásenej Miestnou akč-

nou skupinou Horná Topľa, v ktorej Marek Bilý žiak špeciálnej triedy 4.B, pod vedením pani uči-
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teľky Mgr. Jany Kašinovej, získal 1. miesto. Kamila Siváková žiačka 3.A vyhrala od MILK-AGRA 
ako jedna zo šiestich detí zo súťaže Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM zájazd do Disneylandu v 
Paríži, spojeného nielen s návštevou samotného parku, ale aj s prehliadkou Paríža a akvária. Au-
gustový zájazd zabezpečuje projekt Integrácia, cieľom ktorého je odstrániť bariéry, ukázať cestu k 
vzájomnej empatii, tolerancii, rešpektu a v neposlednom rade pomáhať deťom a rodinám, ktoré 
to zúfalo potrebujú. Rodičia si však ako náhradu vybrali ocenenie vecnými darmi a mliečnymi 
výrobkami SABI.
Pripomenuli sme si i Deň tulipánov, Deň rodiny a zapojili sme sa do kreatívnej súťaže OZV NA-

TUR-PACK, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, nad jeho triede-
ním a recykláciou. Komiks žiakov špeciálnej triedy 4.B sa umiestnil v súťaži na 3. mieste v kategórii 
ZŠ.  
Mali sme účasť aj na projekte Živá socha v parku a svojou prácou sme sa pričinili o výsadbu a úpra-
vu terénu okolo originálneho kvetinového umeleckého diela v obci – 3D zelených labutí.
Fandili sme slovenskému hokeju, veď atmosféra na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Koši-

ciach bola fantastická. Slovensko!!!

Jún 2019

Dovidenia škola milá, veľa si nás naučila... Ešte záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov, hodnotenie dochádzky, udelenie výchovných opatrení a posledné  aktivity 

v tomto šk. roku. 
Dňa 3.6.2019 našu ZŠ navštívil UJO ĽUBO, rozšantil nás tancom, chytľavými piesňami a zaují-
mavými súťažami. Opäť sme prežili jeden krásny a vydarený MDD, o akom sa nám ani nesnívalo.
V rámci spolupráce OS SR s verejnosťou a prezentácie ozbrojenej zložky Slovenskej republiky na 

verejnosti sme požiadali Ministerstvo obrany SR o zabezpečenie prehliadky práce našich vojakov. 
Pozitívna odpoveď nenechala na seba dlho čakať a myšlienka sa stala skutočnosťou dňa 6.6.2019, 
kedy bolo u nás veľmi 
rušno. Naživo sme 
videli prácu vojakov 
z vojenského útvaru 
z Prešova, prezentá-
ciu ukážok sebaobra-
ny, presun cez rieku, 
vojenskú techniku, 
zbrane a padáky. 
V posledný týždeň 

vyučovania nás ešte 
čakajú didaktické 
hry a ukážka prehli-
adky práce policaj-
tov - kynológov OR 
PZ Bardejov s cieľom 
vzbudenia rešpektu a 
výchovy vo vzťahu k 
správaniu sa u žiakov 
primárneho vzdelá-
vania.

O krátky čas zazvoní školský zvonec poslednýkrát a preto sa chceme poďakovať všetkým – pani 
starostke Ing. Jane Bľandovej, MBA, poslancom Obce Lenartov, členom Rady školy pri ZŠ Lenar-
tov, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za podporu a pomoc v školskom 
roku 2018/2019. Blížia sa zaslúžené dovolenky i vytúžené prázdniny a preto si želáme,  nech sú 
plné zdravia a slnka nielen na oblohe ale i v našich srdciach.

*  *  * *  *  *

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ

MDD s UJOM ĽUBOM
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Každý človek od útleho veku má určitý sen, kto-
rý chce, aby sa mu splnil. Sny majú aj obce či 

mestá. Jeden z nich mali aj Lenartovčania, priblížiť 
sa ku koreňom života a odkazu Svätého Leonarda, 
ktorý je patrónom našej obce i farnosti, načerpať 
nových síl do života v tejto hektickej dobe, upevniť 
sa vo viere a byť pripravený k novým životným vý-
zvam aj potrebám. Už v roku 2018 začali z inicia-
tívy našich občanov prvé kroky k naplneniu toh-
to cieľa a mnohé sa za ten čas podarilo. Nadviazali 
sme kontakty s francúzskym mestom Sain Léonard 
de Noblat, ktorého zakladateľom bol náš patrón a 
vybrali sme sa ho navštíviť.
Tak ako v uvítacom príhovore povedal Michel  

Defae: „Ešte pred rokom sme sa nepoznali a za ten 
čas sa nám podarilo urobiť prvé kroky. Poslali sme 
Vám dokumentáciu o našom meste, o sv. Leonar-
dovi, oboznámili sme Vás s naším cítením, s našimi 
obradmi. V nedeľu 11. novembra minulého roku 
sme spoločne slávili sv. omšu my u nás a vy doma a 
po omši ste pri kostole uložili zem, ktorá pochádza 
zo Saint Léonard. Rozhodli ste sa zorganizovať túto 
cestu, aby ste sa poklonili pri hrobe sv. Leonarda. 
Včera sme spolu zasadili lipu, ktorú ste priniesli zo 

VIVAT SAINT LEONARD

Obraz sv. Leonarda

 

V kostole sv. Leonarda v Saint Léonard de Noblat
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Slovenska. Je to ako symbol vašich koreňov, ktoré sa zapustili do našej limuzínskej zeme. Vaša 
prítomnosť svedčí o tom, aký je sv. Leonard veľký aj za hranicami našej vlasti, za to vám všetkým 
úprimne ďakujeme. A teraz si zaspievame Vašu pieseň Pri večnom potoku.“
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bola vykonaná služobná cesta do francúzskeho 

mesta Sain Léonard de Noblat, ktorej cieľom bolo priblíženie života a odkazu Svätého Leonarda, 
ktorý je patrónom obce Lenartov a jemu je zasvätený aj lenartovský  kostol. Táto cesta bola spolu-
organizovaná s farnosťou Lenartov ako verejné podujatie a občania Lenartova, ktorí sa jej zúčastni-
li na základe dobrovoľnosti na ňu prispeli sumou 310 eur a mimolenartovskí účastníci sumou 410 
eur na osobu. Spolu sa zúčastnilo 31 osôb, ktorí prispeli sumou 10 940 eur. Cesta sa uskutočnila 
v dňoch 8.-14. mája 2019. V rámci cesty boli navštívené kultúrne pamiatky francúzskeho mesta 
Strassbourg, ktoré je jedným z centier a sídlom orgánov Európskej únie, čo prispelo k zblíženiu 
myšlienok spolužitia v Európskej únii, ktorej členom je aj Slovenská republika.
Hlavný cieľ návštevy Saint Léonard de Noblat bol realizovaný v dňoch 10.-12. mája 2019, kde boli 

položené základy pre spoluprácu obce Lenartov a mesta St. Léonard de Noblat, ich farností a v 
neposlednom rade aj jednotlivých občanov oboch destinácií. Na spoločnom stretnutí boli odpre-
zentované obidve komunity, vzájomne odovzdané oficiálne dary oboch strán. Obec Lenartov ob-
dŕžala Sochu priateľstva a farnosť Sochu sv. Leonarda, ktoré boli vyrobené v miestnej porcelánke. 
Zároveň bol ustanovený výbor ich opatrovníkov v zložení Ing. Jana Bľandová, MBA, Jozef Cudrák, 
Ján Bortník, Mgr. Marcel Štalmach a Mgr. Bystrík Letavay – kňaz farnosti Gaboltov účastník púte.
   V rámci pobytu sa uskutočnili tri sv. omše z toho jedna v slovenskom jazyku, ktorú celebroval 

náš duchovný otec Marcel a koncelebroval Otec Bystrík. Na znak novodobého priateľstva bola pred 
odchodom z Lenartova zasadená lipa vedľa kostola sv. Leonarda a spolu s domácimi hostiteľmi 
sme zasadili slovensku lipu v Saint Léonard de Noblat v blízkosti budovy mestského úradu, aby aj 
takto bola umocnená naša vzájomná  spolupráca  a úcta k nášmu patrónovi, ktorá sa bude rozvíjať 
tak, ako budú rásť obidve lipy.
Veľmi dôležitým momentom bolo získanie sekundárnej relikvie pre kostol sv. Leonarda  v Lenar-

tove v podobe štóly používanej pri bohoslužobných obradoch, ktorá spolu so sochou sv. Leonarda 

Sadenie lipy v Lenartove
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Text: J. Bortník, účastník púte 
predseda komisie pre kultúru a šport

Foto: Mgr. J. Frandoferová

rozšíri náš relikviár. V rámci sv. omší nám boli sprístupnené relikvie sv. Leonarda, ktorým sme 
mali možnosť vzdať úctu, dotknúť sa ich a spoznať aj krstných rodičov našej návštevy, ktorými 
sa stal mladý manželský pár so svojimi malými deťmi. Zaspievali sme pieseň o sv. Leonardovi v 
sprievode organovej hudby a na pamätné miesto kostola sme uložili drevenú plastiku lenartov-
ského kostola, ktorú vyrobil p. Miroslav Kolbasa, ako aj drevorezby, ktoré vyrobil p. Ján Cundra. 
Veľký úspech mal aj lenartovský med od p. Slavomíra Bortníka.
V sobotu večer 11. mája sa uskutočnilo spoločné stretnutie s našimi hostiteľmi, ktorí nás pozvali 

na malé pohostenie v podobe domácich francúzskych špecialít. Zazneli tu príhovory. Veľkú pozor-
nosť si získala hra na fujaru, gajdy a za doprovodu heligónky švárni slovenskí chlapci vytancovali 
driečne francúzske dámy. Bol aj koňačik či šampanské. Nuž a boli by sme tam aj dlho do noci, ale 
na druhý deň nás čakali vážne povinnosti, tak okolo 22. hodiny sme sa vybrali na nocľah. Na záver 
návštevy účastníci odovzdali predstaviteľom Saint Léonard de Noblat i farnosti a medzinárodnému 
združeniu ctiteľov sv. Leonarda FIL-Leo, ktorého je Lenartov členom oficiálne pozvanie na návšte-
vu Lenartova, ktoré bolo s vďakou prijaté a termín bude dohodnutý v priebehu roka
Po skončení slávnostnej sv. omše v nedeľu 12. mája a rozlúčke s našimi hostiteľmi sme sa vydali 

na spiatočnú cestu domov so zástavkou na významnom pútnickom mieste obci Ars, kde sme sa 
oboznámili so životom a odkazom kňaza sv. Jana Vianeya a úplne na záver sme vystúpili na Mont 
Blanc až do výšky 3 852 metrov nad morom, čo tiež predstavovalo veľký zážitok.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa od začiatku tohto pekného príbehu podieľali na jeho 

rozvíjaní. Ďakujeme cestovnej kancelárii, ktorá zabezpečovala dopravu a ubytovanie a v nepo-
slednom rade aj tlmočníčke p. Jaroslave Bitu Perunkovej, ktorá za nami do Noblatu pricestovala z 
Paríža, kde žije a pracuje.
Návratom domov sa naša práca nekončí, ale začína a bude sa rozvíjať v duchu potrieb obidvoch 

komunít a prinášať užitočné plody priateľstva a spolupráce. V závere komisia pre kultúru a šport 
Ocz Lenartov hodnotí výsledky cesty kladne, vyslovuje presvedčenie, že cesta splnila svoje poslanie 
a ďakuje všetkým za odvedenú prácu.

Lenartovčania s Francúzskou delegáciou pred kostolom 
sv. Leonarda v Saint Léonard de Noblat 



Pri príležitosti púte Lenartovčanov do Saint Léonard de Noblat a 
zasadenia líp sv. Leonarda, J. Bortník
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1.  Rastie, bujnie lipa mladá
      na kostolnej stráni,
      k sláve Saint Leonarda
      nech ju každý chráni.

 2.  Ku nej sa vždy obracajme,
      kým bude živý svet,
      nech je svedkom slávy našej
      po tisícky liet.

 3.  Až do Sain Leonarda išla
      družina naša smelá,
      aby k nohám Leonarda
      kľakla ona celá.

 4.  Noblat vítal s veľkou úctou
      slovenskú ekipu
      a my sme im za to vďačne 
      zasadili lipu.

 5.  Už aj v zemi limuzínskej
      naša lipa rastie,
      z Lenartova doširoka 
      nech prináša šťastie.

 6.  Lebo od líp Leonarda
      krajších nikde niet,
      šum ich listov nech rozposiela
      ľudskosť v šíry svet.

 7.  Z ich zlatého plnokvetu
      Leonard nech varí šťastie,
      v korunách ich nebotyčných
      ľudská skromnosť rastie.

 8.  A slovenských líp nech všade 
      rastú plné háje
      a o sláve Leonarda
      nech ľud spieva báje.
 
9.  Veky sa rokmi merajú 
      tiež aj stáročiami
      a my lásku k Patrónovi 
      našimi lipami.

10.  Či sivovlasý starý kmeť
       či družina júna mladá,
       až na veky odkaz líp

       s úctou vždy ukladá.

PRI VEČNOM POTOKU
pieseň

Pri Večnom potoku v prekrásnom údolí,     
[:Leonard kostol má, láskou nás napojí.:]

Ó, svätý Leonard, kvietočku spanilý,
[:oroduj v nebesiach za Lenartov milý.:]

Národ náš veriaci k Tebe spiecha z lásky, 
[:pred diabla svetom zlým ochraňuj nás navždy.:]

Svieť jak jasná hviezda v oblohe nebeskej,
[:by sme boli verní ku cirkvi Kristovej.:]

Lásku k Ježišovi do srdca si si vzal,
[:zanechal si márnosť, k Bohu sa modlieval.:]

Ctiteľ Matky Božskej, milovník nevinných,
[:v smútku opustených s láskou vždy potešíš.:]

Všetkých ktorí trpia v žalári nevinne,
[:vyslobodíš z hriechu, čo prosia úprimne.:]

Patrón náš nebeský hľaď na ľud prosiaci,
[:nech nás Boh požehná vo svojej milosti.:]

Od moru a vojen, od všetkých úzkostí, 
[:Leonard ochráň nás, priveď ku radosti.:]

Svätý náš Leonard, kvietočku spanilý,
[:za nás vždy oroduj v každodennej chvíli.:]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

BALADA O LIPÁCH

OZNAM

CD zo zahraničnej cesty
Obec Lenartov pripravuje CD zo zahraničnej 
cesty zo Saint Léonard de Noblat. Všetky 
dostupné fotografie a videá budú na CD 
nosiči, nakoľko všetci zúčastnení vyjadrili 
súhlas s ich zverejnením. 

Bližšie informácie získate na obecnom úrade.
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Prázdniny už pomaličky klopú na dvere a my máme za sebou prežité krásne chvíle plné radosti a 
prekvapení. Našou snahou bolo zabezpečiť deťom veselý a šťastný pobyt v materskej škole plný 

hier, pohybu, učenia, ako aj pracovných činností v zdravom a bezpečnom prostredí. O zaujímavé 
aktivity v tomto školskom roku nebola núdza, o čom svedčí aj úzka spolupráca so zamestnancami 
komunitného centra, knižnice a základnej školy. Veľkým prínosom pre materskú školu bolo zapo-
jenie sa do NP PRIM – Projekt Inklúzie v materských školách, ktorý prispel k vytvoreniu nových 
pracovných pozícií – špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Cieľom špeciálneho pedagóga a asistenta 
učiteľa je pomôcť deťom z  marginalizovaných rómskych komunít, ako aj ich rodičom prekoná-
vať bariéry súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a uľahčovať ich proces adaptácie, zlepšovať 
výsledky výchovy a vzdelávania, podporovať rozmanité a obohacujúce vzdelávacie prostredie v 
materskej škole.  Odborný zamestnanec realizuje okrem bežných  odborných činností, vrátane  
diagnostiky, poradenstva, prevencie a intervencie aj depistáže a stimulačné programy. 
S blížiacim sa koncom školského roka nastáva čas, kedy sa ako zvyčajne  rozlúčime s našimi pred-

školákmi, ktorým prajeme všetko dobré na novej životnej ceste do školských lavíc. Srdečné poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na skvalitnení výchovno-vzdelá-
vacieho procesu, pomáhali aktívnemu a úspešnému vzdelávaniu sa každého dieťaťa. 

Zároveň Vám prajem krásne letné prázdniny plné slnka, pohody, radosti a aktívneho oddychu.

Koniec školského roka sa pomaly blíži...

Fašiangy sú obdobím ra-
dosti, veselosti, plné zábav 
a hudby. Naša MŠ sa pre-
menila na pestrofarebnú 
miestnosť plnú rozprávko-
vých postavičiek. Detský 
karneval sa niesol vo vese-
lej nálade, deti sa zabávali, 
tancovali, spievali a mali 
radosť z masiek, ktoré im 
priniesli a zhotovili rodičia. 
Keďže všetky masky boli 
nádherné, zaslúžená od-
mena s diplomom potešila 
všetky deti.

Aká by to bola Veľká noc 
bez veľkonočných vají-
čok. Na ich príprave sa 
podieľali aj tí najmenší. 
Šikovné ruky usilovne 
pracovali a nádherné fa-
rebné vajíčka boli dô-
kazom toho, že deťom 
fantázia a kreativita ne-
chýba. Zdobenie vajíčok 
deti zaujalo a veľmi sa te-
šili z pekných spoločných 
výtvorov. 
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Deň matiek

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka 
najdôležitejším človekom na svete. Deti si v materskej škole  pre svoje mamičky pripra-
vili pestrý program, kde nechýbali básničky, piesne, tance i dramatizácia rozprávky. Ako 
darček si pre mamky zhotovili krásne srdiečka, ktoré z lásky venovali spolu s božtekom na 
líčka svojej drahej a milej mamičke. 

Alena Kolbasová 
riaditeľka MŠ

Deň Zeme je ekologic-
ky motivovaný sviatok, 
upozorňujúci ľudí na 
dopady ničenia život-
ného prostredia. Svoji-
mi aktivitami výrazne 
zasahujeme do toho, 
ako vyzerá príroda a 
svet okolo nás. Pri tejto 
príležitosti sme sa za-
pojili do úpravy okolia 
materskej školy a zbe-
ru odpadkov v obci. 
Tvorivým a hravým 
spôsobom sme rozví-
jali environmentálne  
povedomie detí chrá-
niť prírodu a starať sa 
o ňu, a tak zveľaďovať 
životné prostredie.
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▶ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Dieťa na prvom stupni je zvedavé, má bohatú 
fantáziu, prevláda u nich obdobie hry, čo musí 
školský knihovník rešpektovať. Preto v knižnici 
sa nielen číta, ale hrá sa, kreslí, počúva rozpráv-
ky, popisuje obrázky atď. Žiaci prvého stupňa sa 
pri aktivitách rýchlo unavia, preto je potrebné 
striedanie aktivít. Ochotné knihovníčky vy-
mýšľajú pre nich množstvo zaujímavých podu-
jatí počas celého roka a to rôzne kultúrno spo-
ločenské podujatia, besedy, exkurzie, športové 
aktivity, voľnočasové aktivity. Čo sa týka práce 
s knihou, opierame sa predovšetkým o aktivity, 
ktoré podporujú u žiakov záujem o čítanie s po-
rozumením. Rôznorodosť vidíme v situáciach 
kedy a kde sa dá pracovať s knihou. 
Školská knižnica v snahe zatraktívniť svoje 

portfólio vytvorila čitárenský kútik "Čitáreň". 
Je to malý moderný efektívny priestor, kde žiaci 
môžu čítať aj v inom prostredí ako v knižnici. 
Presvedčia sa, že práca s knihou môže byť na-
pínavá, hravá, plná napätia a dobrodružstva a 

Čitáreň je priestor určený používateľom na čítanie kníh, tlače, časopisov, ktoré má knižnica vo 
svojom fonde. Veľký vplyv na budovanie vzťahu ku knihám má estetická úroveň školskej kniž-

nice. Žiak vníma všetkými zmyslami, preto je dôležité vyzdobiť ju nástenkami, plagátmi, knihami, 
fotografiami. Toto všetko má u žiakov stimulovať vzťah ku knihám a ku knižniciam ako takým.

Čitáreň

že aj s knihou v 
ruke možno spo-
znávať svet. K 
dispozícii majú 
v knižnici 690 
kusov krásnej a 
náučnej literatú-
ry a 63 kusov od-
bornej literatúry. 
Každoročne sa 
počet knižných 
jednotiek zvyšuje 
a to kúpou alebo 
darom. 



V čitárni pripravujeme aktivity ako 
napríklad:

1.     staršie deti čítajú mladším
2.     striedavé čítanie v kruhu
3.     za každú postavu číta iné dieťa
4.     čítajú všetci spolu
5.     číta knihovníčka
6.     čítanie potichu.

Čitáreň sme si tvorili spolu so žiakmi 
a tým sme im dali príležitosť aby 
mohli prispieť svojou inšpiráciou a 
zároveň mohli prejaviť svoj osobný 
talent. V krátkom príspevku som sa 
snažila ukázať, že školská knižnica 
otvára priestor pre vzdelávanie vo 
všetkých oblastiach. Žiaci sa zdo-
konaľujú v čítaní s porozumením, 
učia sa pravidlám správnej diskusie, 
adekvátne komunikovať, verejne 
prezentovať a obhájiť vlastný názor. 
A práve to sa v súčasnej dobe mo-
derného vzdelávania považuje za 
dôležitú vstupenku do života. 
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Mária Leškovská
knihovníčka

Snehuliakovo

Exkurzia z MŠ

OZNAM
Školská knižnica 
je otvorená aj cez 
letné prázdniny 

denne od:

7:30 ‒ 12:30 hod.

Pri aktivitách aj 
poobede.
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Komunitné centrum, ako zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy na riešenie 
problémov a potrieb miestnej komunity. Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra 

sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci a rodiny. Sekundárnou cieľovou 
skupinou sú ďalší obyvatelia obce, kde komunitné centrum pôsobí. Činnosti komunitného centra 
sú realizované na základe potrieb a záujmov zo strany samotných obyvateľov komunity. V centre 
prebiehajú voľno-časové, záujmové činnosti, preventívne aktivity, pomoc pri príprave na školské 
vyučovanie  a sociálna rehabilitácia dospelých. Všetky aktivity sú realizované s konkrétnym cieľom:
-   Rozvoj jemnej a hrubej motoriky
-   Edukačné aktivity
-   Rozvoj komunikačných schopností
-   Zvyšovanie finančnej gramotnosti
-   Efektívne hospodárenie 
-   Podpora vo zvyšovaní vzdelania
-   Manuálne zručnosti
-   Sebestačnosť, svojpomoc
-   Aktivity ako prevencia pred sociálno-patologickým správaním
Činnosti v komunitnom centre sú vykonávané na individuálnej, skupinovej a komunitnej úrovni 
pod vedením: Mgr. Ivana Balogová, odborný garant 
               Mgr. Jana Kačmárová, odborný pracovník
    Marek Bilý, pracovník

Aktivity komunitného centra január – jún 2019 

                        Január 2019
Zvyky a tradície – Traja králi, Prevencia 
pred žltačkou, Výroba a balenie mydiel, Ma-
ľovanie farbami, Pracovné listy, Látkové bá-
biky, Pizza, Možnosti zvýšenia kvalifikácie, 
Výroba karnevalových masiek, Rezerva - fi-
nančný balíček v domácnosti, Deň kompli-
mentov, Maľovanie na plátno, Spoločenské 
hry, Upratovanie.

Február 2019
Grafomotorika, Cibuľový sirup, Svetový 
deň bez mobilu, Darček na Valentína, 
Karneval, Dopravné prostriedky, Prí-
vesok na kľúče, Palacinky, Symboly SR, 
Slušné správanie, Medzinárodný deň 
materského jazyka, Rastlina vo vajcovej 
škrupine, Prevencia pred rakovinou, Vý-
roba darčeka k MDŽ.
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              Mgr. Ivana Balogová, garant KC

Marec 2019
Praktická žena v domácnosti, Tulipány z toaletných roliek, MDŽ, Kolobeh vody v prírode, Voda, 
Jarná výzdoba KC, Náramky z gumičiek, Matematika, Prvý jarný deň, MD lesov, Spojovačky – 
zvieratká, Kancelársky stojan, Dúha z farebného papiera, Deň učiteľov.

Apríl 2019
Veľkonočná maľovanka, MD detskej 
knihy, Veľkonočná pohľadnica, MD 
bez násilia, Veľkonočné vajíčka, MD 
rómov – týka sa ma to, Deň narcisov – 
Boj proti rakovine, Mozaikové vajíčko, 
Veľkonočná výzdoba obce, Korbáče, 
Vyšívané vajíčko, Veľkonočné zvyky a 
tradície, Vajíčka v cibuľovej šupke, Deň 
Zeme a jarné upratovanie v prírode, 
Maľovanie na štipce.

Máj 2019
Náušnice, Deň slnka, SD astmy, Kytička 
pre mamičku, SD pohybom k zdraviu, 
Neposlušné písmenká, Sadíme kvety, 
SD rodiny, Bacily, Motýľ, MD mlieka, 
Jarné vtáča, Hry v prírode, Priestorová 
orientácia, Vrtuľka, Vyšívanie, Beauty 
day, SD bez tabaku.

Jún 2019
Deň detí, SD životného pro-
stredia, Deň najlepších pria-
teľov, Farebné štipce, SD proti 
detskej práci, Pokusy – rozpust-
né a nerozpustné látky vo vode, 
SD darcov krvi, Športový deň, 
Antistresové loptičky, Stojan 
na mobil, SD kvetov, Finančná 
gramotnosť, Zábavné ceruzky, 
Stonožka
Komunitné aktivity:
Fašiangový maškarný bál, Pala-
cinky, Deň Zeme – jarné upra-
tovanie v prírode, Sladké po-
kušenie, Deň detí v komunite, 
Športový deň.  

Komunitné aktivity sme realizovali v spolupráci s Obecným 
úradom Lenartov, Základnou školou, Školskou knižnicou, Ma-
terskou školou, Osvetou zdravia, ÚPSVaR Bardejov Mgr. Ing. 
Novákovou, ktorým patrí naše ĎAKUJEM.
Fotografie z týchto a ďalších pripravovaných aktivít nájdete na 
obecnej stránke.

OZNAM
Komunitné centrum 

je otvorené aj cez letné 
prázdniny denne od:

7:30 ‒ 15:30 hod.
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▶ TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI LENARTOV

Počas svojej práce sa terénny sociálny pracovník 
stáva dôverníkom svojho klienta. Pomáha 
mu a usmerňuje, keď si nevie rady. Čo sa týka 
administratívnej činnosti, pracovník asistuje 
pri výpise rôznych tlačív od narodenia, cez 
zaradenie dieťaťa do MŠ, ZŠ, pri zaevidovaní sa 
na úrade práce, hľadaní zamestnania, usmerňuje 
pri riešení dôchodkov. Kancelária pomáha pri 
riešení bytovej otázky, motivuje klientov aby 
chceli zmeniť svoju budúcnosť a žili lepšie. V 

práci sa terénny sociálny pracovník stretáva aj 
s problémami ako je záškoláctvo, alkoholizmus 
a agresivita. Klientov sa snaží začleniť aj 
do cirkevného spoločenstva, spolupracuje 
s miestnym kňazom. Pracovníci stoja pri 
klientovi aj v tak ťažkej chvíli ako je strata člena 
rodiny, mnohokrát sú prostredníkmi medzi 
nemocnicou, pohrebnou službou a miestnym 
kňazom. 

Kancelária terénnej sociálnej práce pôsobí v rámci obce pri riešení problematiky rómskej 
komunity. Počas trvania projektu kancelária pomáha obyvateľom z rómskej komunity pri 

riešení rôznych životných situácií. Pracovníci poznajú príbehy rodín, snažia sa spolu s nimi o 
zlepšenie ich životnej situácie.

Mgr. Katarína Štibrichová
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■ Ľudové zvyky a tradície sú pokladom pre budúce generácie ■
V LENARTOVE SA MÁJ OSÁDZA NA RUSADLE

Zachovávať  a  dostávať do povedomia zvyky našich predkov je každoročnou snahou  lenartov-
skej samosprávy. Aj keď toho roku sa naša obec nepodieľala na organizovaní Rusadlí na de-

dine kvôli zahraničnej ceste do Saint Léonard de Noblat, mladej generácií sme neostali nič dlžní.

Všetci vieme, že dnešné deti a mládež poznajú 
len málo z toho, čo nám tu naši predkovia za-
nechali. Možno povedia, že poznajú a oslavujú 
Vianoce alebo Veľkonočné sviatky, ale to je len 
minimum zo zvykov a tradícií, ktoré sa na Slo-
vensku uchovali. Jedným zo zdrojov informácií 
sú naše staré mamy a starí otcovia. Na základe 
ich výpovedí sa dozvedáme, aké zvyky a tradí-
cie pretrvávajú na našom území. Aj naši seni-
ori zo ZO JDS Lenartov nám ukázali, že si ctia 
dedičstvo svojich otcov a na sviatok Zoslania 
Ducha Svätého, po našom na Rusadle, osadili 
v strede obce máj a vstupnú bránu do kostola 
ozdobili mladými briezkami.
Táto tradícia zdobenia sa viaže ku kresťanským 

sviatkom. Päťdesiaty deň po Veľkonočnej nede-
li je nedeľa turíčna. V kresťanskom ponímaní 

  ▶ Výstavba komunitného centra

Za pomoci financovania z Európskeho so-
ciálneho fondu a Európskeho regionálne-

ho rozvoja prebieha v obci Lenartov výstavba 
komunitného centra. To má byť skolaudova-
né a odovzdané do konca decembra 2019. Na 
stavbe, ktorá bude slúžiť občanom Lenarto-
va, sa podieľajú aj dvaja obyvatelia z miestnej 
rómskej komunity, ktorí sú hrdí na to, že môžu 
byť účastní pri budovaní niečoho, čo bude sl-
úžiť celej obci. Komunitné centrum je určené 
na účely stretnutí všetkých vekových kategórií 
občanov, spolkov a združení obyvateľov obce. 
Terajšie Komunitné centrum Maják sa nachá-
dza v budove, ktorá je majetkom Základnej 
školy Lenartov. Po premiestnení Komunitného 
centra Maják bude budova naďalej slúžiť ako 
obecná knižnica, pre verejnosť sa rozšíri čitá-
reň a pribudne pamätná izba.

Mgr. Katarína Štibrichová



sa tieto sviatky pripomí-
najú ako Zoslanie Ducha 
Svätého, pri ktorých sa 
končí Veľkonočné obdo-
bie. Duch Svätý svojím 
príchodom na apoštolov 
a učeníkov zoslal svetlo 
posvätenia krstom a tak 
ich zbavil hriechov. Tie-
to sviatky poznáme tiež 
pod názvom Svätodušné 
sviatky alebo na východ-
nom Slovensku nazývané 
Rusadle. Výraz "Turíce" 
pochádza od slova Tur, 
ktorý patril k pôvodnej 
symbolike. Tieto zvyky 
sa spájali so začiatkom 
jarných prác. Jedným zo 
znakov je použitie zelenej 
farby. Domov sa nosili 
zelené ratolesti, ako ko-

náriky z brezy alebo lipy,  ktoré 
mali ochranné vlastnosti. Ra-
tolesti mali za úlohu priťahovať 
dobré sily a chrániť pred zlými 
silami.
Naši seniori nám ukázali, že 

aj kosenie ručnou kosou patrí 
k zvykom, ktoré vytlačili stru-
nové či bubnové kosačky. Zvuk 
naklepávania kosy či samotné 
kosenie spojené s vôňou trávy 
– na to sa zabudnúť nedá. Nos-
talgické spomienky pretavili 
do činov a vyhlásili súťaž v ko-
sení trávy, kde ocenili najlep-
šiu ženu a najlepšieho kosca. 
Víťazkou sa stala p. Veronika 
Barbuľáková a p. Jozef Kaputa. 
Srdečne blahoželáme!

Žiaden Valentín či Halloween, 
ale buďme hrdí na naše zvyky a 
tradície, ktoré nemajú nikde vo 

svete!
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* 9. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MINČOL (1157,2 m.n.m.) *

Už po deviatykrát sme sa na Silvestra stretli na motoreste Javorina, 
kde sa odštartoval Silvestrovský výstup na Minčol. Tento ročník 

nás bolo znova o čosi viac turistov a bol poznačený aj veľkou zimou, 
hlavne kvôli nepríjemnému vetru. A tak na Minčole sme zotrvali len 
krátku chvíľu a ponáhľali sa do tepla. V Lenartove nás už čakala silves-
trovská kapustnica tety Danky, novoročný punč, tiež výborné šišky a 
samozrejme dobrá nálada. 

* 8. ROČNÍK ZIMNÉHO PRECHODU OKOLO KRÁĽOVEJ STUDNE * 
Ani tento prechod nestráca na svojej popularite, aj keď tento rok všetko nasvedčovalo, že to 

bude náročný prechod. Výška snehovej pokrývky dosahovala miestami viac ako 70 cm snehu. 
Ráno turisti stále prichádzali a prichádzali... A tak namiesto nahlásených 47 turistov nás nakoniec 
bola rovná stovka. Ešte pri štarte vládla výborná nálada. Jedna partia z Kurova prišla rovno z plesu, 
a tak o zábavu sme mali postarané. Nikto nepredpokladal čo sa nám prihodí počas trate. Jeden 
turista pri poslednom zjazde do poľskej obce Wojkowa nešťastne spadol a vykĺbil si tak koleno, 
že sa nemohol vôbec postaviť, bol v šoku a začala sa záchranná akcia v dosť neprístupnom mieste. 
Našťastie hneď na miesto došla spomínaná partia z Kurova, ktorá od prvej chvíle poskytovala 
turistovi profesionálnu starostlivosť. Zavolali záchranku, zafixovali koleno, urobili z bežiek nosítka 
a začali niesť pána v ťažkom snehu až k sanitke. Našťastie všetko dobre dopadlo a my sme si už 
mohli ako tradične pochutnať na výbornom guľáši na motoreste Javorina. 

■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulej zimy   ■

* DRUHÝ VALENTÍNSKY PLES * 
Aj druhý Valentínsky ples naše združenie usporiadalo v spolupráci s MAS Horná Topľa v 

Malcove. Ples slávnostne otvoril Miroslav Cingeľ starosta obce Malcov. Výborná nálada, 
krásna výzdoba, perfektná hudba, vynikajúca strava, bohatá tombola, úžasné vystúpenie mladých 
tanečníkov a prvotriedny candy bar.... Asi takto by sme mohli zhodnotiť 2. Valentínsky ples OZ 
Kráľova studňa.
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Text: Marián Dudra predseda OZ Kráľova studňa
Foto: archív OZ

* BEH ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV * 
Aj napriek zlému počasiu v nedeľu 28.04. 2019 sa konal beh za A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV) 

a bežci spoločne nám pomohli "vybehať 1 060 eur", ktoré použijeme pri zateplení turistickej 
útulne na Kráľovej studni. Zvlášť chceme poďakovať najmenším bežcom, ktorí behali v kategórii 
rodinný beh, ďalej  Komunitnej nadácii Liptov, (ktorá prišla podporiť náš projekt na čele s hen-
dikepovaným Dalom a Ivanom) a taktiež najpočetnejšej rodine Gončarovej zo Starej Ľubovne (11 
bežcov). 

* PLÁNY NA NASLEDUJÚCE LETO * 
Momentálne prebiehajú prípravy na Lenartovský rebriňák, ktorý sa tohto roku uskutoční 

29.06.2019. Srdečne pozývame všetkých našich občanov na toto podujatie a 11.08.2019 
taktiež na  8. ročník Behu na Kráľovu studňu.

Všetkým starším osobám, žijúcim 
osamote a zdravotne ťažko postih-

nutým ponúkame pomoc. Nevládzete s 
nákupom, porezať či priniesť drevo alebo 
odpratať sneh? Kontaktujte obecný úrad 
alebo zamestnancov obce a my sa vám bu-
deme snažiť pomôcť. 

Naša pomoc bude nezištná.

■ Ste zdravotne ťažko 
postihnutý, vo vyššom veku, 

žijete sám a potrebujete 
POMOC?

■ Výrub drevín v k.ú. Lenartov
Na základe žiadosti p. Petra Palubu bol v prvom 
stupni štátnej správy vo veciach ochrany prírody 
a krajiny vydaný súhlas na výrub drevín na par-
cele E KN 212 prekrytej parcelou C KN 3565/1, 
ktoré sú vedené ako trvalé trávnaté porasty. Obi-
dva parcely sú vlastníctvom žiadateľa. Výrub 
drevín sa uskutoční v období vegetačného obdo-
bia od 23.9.2019 do 9.4.2020. Žiadateľ uskutoční 
na svoje náklady náhradnú výsadbu v počte 814 
kusov sadeníc. Štátna ochrana prírody SR dolo-
žila mapu s biotopmi, na ktorých nie je dovolené 
vytvárať skládky vyťaženého materiálu a štiepko-
vať drevo.



34 | Seniori                                                                                Lenartovčan 

Lenartovčan 14/2019                34                            www.lenartov.sk

Naši seniori

Priatelia, máme za sebou takmer polovicu 
roka 2019 a práve preto sa môžeme obzrieť 

za tým, čo za nami ostalo.  Začiatok roka sa 
niesol v znamení tuhej zimy a po dlhom čase 
bolo aj dosť snehu, a tak sme si mali možnosť 
precvičiť svalstvo a poohýbať kĺby pri jeho 
odhadzovaní, bez rozdielu veku. 
Naši seniori privítali nový rok aktívne a už 
začiatkom januára sa stretli na oslave sviatku 
Troch kráľov pri trojkráľovej kapustnici tak ako 
sa na správnych seniorov patrí. Začiatok roka 
je obdobím hodnotenia roka predchádzajúce-
ho a aj my seniori sme mali výročnú členskú 
schôdzu, na ktorej sme pochválili všetko, čo 
bolo dobré v našej práci, a čo sa nedarilo sme 
pokritizovali a prijali plán práce na tento rok. Na 
schôdzi  seniori  ocenili  jubilantov s  okrúhly-
mi výročiami a odovzdali im pekné hrnčeky s 
ich fotografiami, aby sa poznali aj po rokoch. 
Poďakovanie patrí pani starostke obce, ktorá 
na našu výročku prišla so štyrmi krabicami 
zákuskov, čo prítomní veľmi ocenili. 
Zimné popoludnia sú dlhé, a tak sa naši 

seniori stretli pri športovaní: ženy sa snažili 
hrať „človeče nehnevaj sa“ a pri tom sa naozaj 
nenahnevať a muži poľovali na srnca a líšku v 
sále kultúrneho domu. Treba povedať, že triafa-
li dobre, najlepšie Štefan Beňa pred Jánom 
Uhrinkom a Andrejom Bľandom. Medzi ženami 
sa najmenej hnevali tri Haničky – Drutarovská, 
Kaľatová č. 96 a Bortníková.  Za svoje výkony 
obdŕžali ocenenia v podobe bateriek a chlapi 
išli domov s ostrými nožíkmi. Podujatie bolo 
organizované s podporou obce Lenartov. 
Boli sme aj na fašiangovej veselici v Gerlachove 

a halových športových hrách seniorov, kde sa  
naša členka Anna Kaľatová č. 96 stala celkovou 
víťazkou kategórie žien a je aktuálnou majster-
kou okresu Bardejov. 
Vždy, keď sa roztopí sneh, sa ukáže, čo všetko 

bolo pod ním schované, a preto dobrý hospodár 
učiní nápravu a poupratuje. Takto to bolo aj 
s našimi seniormi, ktorí v apríli k tejto úlohe 
pristúpili veľmi zodpovedne a vyše dvadsiati 
sa zapojili do skrášľovania okolia okolo kostola 
až na „Úvozy“ a opravili aj rozpadnuté schodí-
ky pred kostolom. Už ich treba iba „dokončiť“. 
Ďalší členovia sa zapojili do skrášľovania 
životného prostredia v okolí svojich obydlí. 

Ďakujeme!
Mesiac máj sa niesol v znamení príprav na 

„služobnú cestu“ a púť do Francúzska ku 
koreňom patróna kostola a obce Lenartov k 
svätému Leonardovi. Hlavným organizátorom 
bola obec Lenartov a farský úrad. Bokom 
neostali ani seniori a siedmi z nich tvorili súčasť 
lenartovskej delegácie. Pán Boh zaplať! Máj bol 
daždivý a studený aký už dávno nebol a trávy 
narástlo neúrekom. Treba kosiť, a preto naši 
seniori zorganizovali majstrovstvá Lenartova v 
kosení. Kosili muži, kosili ženy. Nechýbal spev. 
Vyhrali všetci, lebo každý svoj diel dokončil. 
Po kosbe nasledovalo občerstvenie a stavanie 
modrenca i briezok, lebo to bola „rusadeľná 
sobota.“
Nuž milí moji, neviem, či toho bolo veľa či 

málo, ale určite to prinieslo obohatenie života 

"Aj upracovaná mozoľnatá ruka vie nežne pohladiť, aj tvár 
plná vrások dokáže byť jemná, len to treba cítiť."
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Ján Bortník predseda ZO JDS

Oprava rozpadnutých schodov pred kostolom

■
■
■ 
■
■

■
■
■ 
■
■

všetkých nás. Umocnilo našu spolupatričnosť 
a pridalo chuť spoločne sa stretávať aj naďalej. 
Najbližšie už možno na Cyrila a Metoda pri 

kaplnke na Kráľovej studni 5. júla 2019. Určite 
ju nájdete, hoci o nej v rádiu ani v televízii 
nehovoria. 

▶ O čom píšu Obecné noviny ZMOS?  

(tasr)

Časť starostov by prijala kľúč na rozdelenie 
dotácie od vlády

Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu Richarda Rašiho je návrh v 

rukách prednostu okresu. Ten tvrdí, že prvora-
dým kľúčom boli žiadosti starostov.
Vo vyhlásení, ktoré podpísalo 11 starostov 
vranovského regiónu, sa uvádza, že rozdele-
nie miliónovej dotácie v okrese prebehlo bez 
akejkoľvek verejnej informácie pre samosprá-
vy. „Časť starostov nedostala túto informáciu, 
a teda ani možnosť uchádzať sa o tieto zdroje. 
Keďže sú rozdeľované zdroje štátu, teda pe-
niaze nás všetkých, považujeme za správne, 
aby bol pripravený nejaký kľúč, podľa ktorého 
budú prostriedky v okrese rozdelené všetkým 
obciam,“ píšu starostovia. Vynechať zopár sa-
mospráv z celého okresu považujú za neserióz-
ne a netransparentné.
Ako uviedol R. Raši, milión eur rozdeľuje vlá-
da na základe návrhu, ktorý posiela prednosta 
okresu. Vláda doň podľa jeho ďalších slov ni-
kdy nezasahuje, pretože ide o návrh, ktorý má 
prísť z regiónu, teda zdola. „Ale, samozrejme, 

pri okresoch, ktoré majú viac obcí, v tomto prí-
pade 66 obcí a dve mestá, je logické, že nemôže 
dostať príspevok každý, ale vždy je to výlučne 
kompetencia okresu a  prednostu, ktorý daný 
návrh dáva,“ upozornil. Prednosta vranovské-
ho okresného úradu (OÚ) Andrej Krišanda 
povedal, že prvoradým kľúčom boli žiadosti 
starostov o prefinancovanie akcií v  jednotli-
vých obciach a ich výška. „V prvom rade sa 
zohľadnili žiadosti dvoch centier okresu, a to 
Vranova a Hanušoviec nad Topľou,“ uviedol s 
tým, že potom, tak ako pri každom zasadnutí 
vlády, posúdili spoločne so starostami ich po-
žiadavky. Poukázal na príklad jednej zo sťažuj-
úcich sa samospráv s  novým štatutárom, ktorá 
získala podporu v rámci vlaňajšieho zasadnu-
tia vlády. Podľa neho tak niektoré obce, ktoré 
nie sú spokojné, berú do úvahy iba rozdelenie 
financií za ich pôsobenia. „No boli obce, kto-
ré nedostali finančné prostriedky minulý rok, 
a tak sa do výberu dostali tento rok. Okrem 
toho sme sa snažili pomôcť obciam s malým 
počtom obyvateľov, ktoré nehospodárili s ta-
kými prebytkami ako veľké obce,“ poznamenal 
prednosta.                                                             
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Polícia upozorňuje, že sa v poslednom období 
objavilo viacero prípadov podvodného konania 

so zameraním sa na seniorov.
Neznámy páchateľ napr. telefonicky zavolá, vo väč-
šine prípadov na pevnú linku poškodených, kde im 
oznámi, že ich príbuzný, napr. vnuk, mal doprav-
nú nehodu a treba vyplatiť ako odškodné finančné 
prostriedky, aby vnuk nešiel do väzenia. Poškode-
ným následne nahlási číslo účtu, na ktorý je nutné 
finančné prostriedky zaslať. K osobnému kontaktu 
s poškodeným nedochádza, celá komunikácia je 
prostredníctvom telefonátu z neevidovaných tele-
fónnych čísiel.
Podľa polície je v takomto prípade nevyhnutné čo 
najskôr si overiť, či naozaj volal známy príbuzné-
ho. „Obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte 
políciu na čísle 158. Nikdy nedávajte peniaze oso-
be, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal 
Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka,“ odporúča 
polícia seniorom.

◆ SENIORI! 
Pozor na podvodníkov!

Novelizácia zákona o liekoch pomôže 
okrem iných zmien aj pri ochrane ve-

rejných financií určených na zdravotníctvo 
v boji proti neplatičom. Pacient, ktorý nemá 
zaplatené zdravotné poistenie – dostane od 
lekára neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Podobne je to aj s liekmi – lekáreň nevydá 
liek zadarmo, musí zaň zaplatiť plnú sumu. 
Tak na lekársky predpis lekár uvedie poznám-
ku „hradí pacient“. Následne má tiež lekáreň 
právo vybrať od pacienta plnú sumu za daný 
liek, hoci by bez poznámky „hradí pacient“ 
bol úplne alebo čiastočne hradený z verej-
ného zdravotného poistenia. Ak by lekáreň 
nevybrala plnú sumu, liek by jej nepreplatila 
zdravotná poisťovňa.

◆ Neplatiči zdravotného 
poistenia si platia plnú sumu

◆ Ako postupovať pri zmene 
priezviska pri sobáši

Niektorých našich občanov zaujíma 
zmena priezviska pri sobáši.

Na tento právny akt sa vzťahu-
je zákon č. 300/1993 Z.z. o mene 
a priezvisku. Ako prvé sa uvádza 
vždy priezvisko, ktoré sa nadobudlo 
sobášom na Slovensku. Zmenu priez-
viska  možno  povoliť  len  na základe 
spoločnej žiadosti oboch manželov, 
ak ide o zmenu priezviska jedného 
z manželov,  ktorý prijal spoločné 
priezvisko a ako druhé v poradí 
žiada prijať priezvisko, ktoré pou-
žíval pred uzavretím manželstva. 
V prípade uzavretia manželstva 
v zahraničí – je možná výnim-
ka v poradí priezvisk. 

◆ Seniori, pozor! Chcete 
cestovať vlakom zadarmo?

Pre bezplatné cestovanie seniorov vlakom 
treba železničnej spoločnosti predložiť 

potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však 
o sume poberaného dôchodku Takéto po-
tvrdenie vyhotoví Sociálna poisťovňa vždy 
na počkanie, nie je preto potrebné žiadať 
potvrdenie listom prostredníctvom pošty, 
pretože ide o zdĺhavú formu vybavenia žia-
dosti. Potvrdenie o poberaní dôchodku zís-
ka dôchodca najrýchlejšie návštevou ktorej-
koľvek pobočky Sociálnej poisťovne alebo 
Informačno-poradenského centra ústredia 
Sociálnej poisťovne.

OZNAM
Materská škola

Obec Lenartov ako zriaďovateľ 
Materskej školy oznamuje rodičom detí, že 
prevádzka MŠ bude otvorená aj počas júla.

■ HYDRANTY nie sú 
majetkom obce 

Nadzemné hydranty, ktoré sa nachádzajú 
v našej obci, sú majetkom VVS a.s. Aký-

koľvek zásah do zariadenia je možný iba so 
súhlasom alebo v prítomnosti pracovníkov 
VVS.a.s. Podľa vyjadrenia riaditeľa závodu 
Bardejov Ing. Ševčíka je potrebné brať na zre-
teľ to, že hydrant je zariadenie napojené na 
vodovodné potrubie a slúži na napojenie ha-
sičskej zásahovej hadice a na hasenie požia-
ru. VVS. a.s., v spolupráci s členmi DHZO, sú 
ochotní vykonať kontrolu hydrantov v obci.



Január
✳ Lukáš Bilý
✳ Radovan Giňa
✳ Emil Bilý

Február
✳ Dalibor Sivák
✳ Bianka Giňová
✳ Martina Siváková
✳ Mário Bilý

Marec
✳ Šamko

Apríl
✳ Danka Siváková
✳ Miriama Bilá
✳ Evelina Bilá
✳ Kamila Billá
✳ Damián Bilý
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✳

Miroslav Kolbasa
Andrej Bilý
Eva Bilá
Margita Bilá

50

Milan Bilý
Ján Šandala
Mária Šandalová
Mária Uhrinková
Anna Beňová

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 05.06.2019Jubileá našich občanov  

Novorodenci

Srdečne blahoželáme!

Jozef Kačmár
Verona Kurucová

85

Ján Kačmár
Štefan Kolbasa

75

Rozlúčili sme sa

† František Kaľa
† Milan Sivák
† Ján Kavulič
† Helena Štibrichová
† Miroslav Bľanda-Hudáček
† Martina Siváková
† Soňa Bendiková
† Michal Hric
† Miroslav Bilý
† Helena Bilá
† Anna Tomčíková

†

„Odpočívajte v pokoji“

Andrej Uhrinek
Milan Chomjak
Jozefína Eštoková
Anna Hricová
Viera Billá

55

Milan Karol
Štefan Karol
Jozef Karol
Margita Siváková
Anna Kaľatová
Mária Karolová

65

Michal Drutarovský
Mária Dudrová
Verona Bilá
Mária Škoricová

70
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▶ FÚRA – Oznam

FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO:36211451, DIČ:2021649575, IČ DPH:SK2021649575
Registrované: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č.:12979/V

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, číslo účtu :4854074001/5600
Tel.: 055 / 676 0132, Fax: 055 / 676 0433, email: fura@fiira.sk

UPOZORNENIE
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta

V prvom rade by sme sa Vám chceli ospravedlniť, že v zmysle zákona musí naša spoločnosť vyberať od 
Vás poplatky pre Environmentálny fond a dohliadať na ich platenie. Túto povinnosť nám ukladá zákon o 
poplatkoch za uloženie odpadov.

V súlade s novým zákonom 329/2018 Z z Vás chceme touto cestou upozorniť na niektoré dôležité ustanovenia, 
ktorých neplnenie môžu mať za následok udeľovanie pokút zo strany kontrolného orgánu (okresného úradu 
a inšpekcie):

§6 ods. (2)
Poplatník (obec) je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi 
skládky odpadov do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti Vám okresný úrad alebo inšpekcia udelí pokutu
od 1 000 eur do 30 000 eur a zároveň ste povinní zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo 
výške 0,2 percenta zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie odpadov alebo neodvedeného poplatku za 
uloženie odpadov (§9 ods. (1)).

§8 ods. (1)
Ak poplatník (obec) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2. prevádzkovateľ skládky odpadov (FÚRA s.r.o.) 
najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov, 
alebo poplatok za uloženie odpadov na odkalisko zaplatiť, oznámi túto skutočnosť okresnému úradu, 
inšpekcii a Environmentálnemu fondu.

Ak prevádzkovateľ skládky (FÚRA s.r.o. ) neoznámi okresnému úradu, inšpekcii, alebo Environmentálnemu 
fondu skutočnosť podľa  § 8 ods. 1 udelí okresný úrad, alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky odpadov 
(FÚRE s.r.o.) pokutu od 500 eur do 10 000 eur.

Zhrnutie:
Z hore uvedeného vyplýva, že FÚRA s.r.o. Vám musí do 15 dni po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad 
uložený na skládku odpadov vystaviť faktúru za uloženie odpadu. Obec musí túto faktúru uhradiť do 45 dní 
po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov.

Ak obec nezaplatí prevádzkovateľovi skládky do 45 dní po ukončení mesiaca kedy bol uložený odpad, tak 
za nesplnenie svojej povinnosti dostane pokutu obec.

Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nenahlási okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu 
že obec nezaplatila poplatok za uloženie odpadu v uvedenom čase, tak dostane pokutu prevádzkovateľ 
skládky - Fúra s.r.o. a následne aj obec.

Preto Vás žiadame o včasné platenie faktúr, aby sme spolu predišli plateniu vysokých pokút.

V Košiciach dňa 1.4.2019 

Korešpondenčná adresa: 
FÚRA s.r.o.
Jantárová 1 
040 01 Košice
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ POZVÁNKA
Obec Lenartov organizuje pre svojich zamestnancov 

2-dňový výlet do Bojníc a Bratislavy – Záhorskej Bystrice
 na Deň otvorených dverí Markízy

v dňoch 16.-17. augusta 2019. 
Z dôvodu voľných miest v autobuse ponúkame možnosť zúčastniť sa výletu aj občanom obce.

Trasa: 
Lenartov - Bojnice - Budmerice

            Budmerice - Bratislava - Záhorská Bystrica - Lenartov

Cena: 30 eur (doprava, ubytovanie, večera a raňajky) 
Vstupy si platí každý sám.

Prihlásiť sa je možné na obecnom úrade do 20.7.2019. 
Počet miest je obmedzený.

■ Darujte lastovičkám nerušený domov a vám čisté steny

Kontakt:
LECHMANN, s.r.o.
Francovce 27/828
P.O. BOX 23
08701 Giraltovce
e-mail: info@nomudnest.com 

Firma Lechmann ponúka závesný ochranný pás no mud nest ® na steny budov.

Zloženie materiálu: polyetylén tereftalát (pet) film s kovo-
vými otvormi z mosadzných nitov.
Transparentný ochranný pás je použiteľný univerzálne na 
rôzne farby fasád stien. Ide o celotransparentný pás, ktorý 
sa vyrába ultrazvukovým zváraním. Tento produkt bol tes-
tovaný s POZITÍVNYM VÝSLEDKOM (už žiadne hniezda 
po inštalácii ochranných pásov).

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 
V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným 
odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do ko-
munálneho odpadu a sú označené symbolom.                      →

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLO-

BOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území 
našej obce/mesta a na celom území Slovenska. 
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pô-

sobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a 
recykláciu batérií a akumulátorov. 


