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V novom roku 2020 prajem Vám všetkým pevné zdravie, zdra-
vú myseľ a veľa ľudských pohladení. Prežite príjemné Vianoce a 

do Nového roka vykročte so snami v očiach 
a úsmevom na tvári.

Vaša starostka 

Prichádza čas najkrajších sviatkov roka – Via-
noc. Sviatkov, ktoré v dnešnej konzumnej spo-
ločnosti viac voňajú, chutia, spievajú, svetielku-
jú a prskajú. Mnohí to vysvetľujú tým, že takto 
dokážeme hlbšie vnímať vianočné symboly, 
rituály a zvyklosti. Pre mnohých je to však čas 
hodnotenia vlastných skutkov a prežitého živo-
ta. U nejedného z nás zhasínajú túžby po mate-
riálnych potrebách a rastie záujem o iné potre-
by, ktorých sa nedá nabažiť... Potrebujeme viac 
cítiť blízkosť, vidieť nehu v očiach iných, viac sa  
smiať a dotýkať, viac si aktívne uvedomovať to, 
čo nás robí ľudskými bytosťami.
Prichádza čas, v ktorom každý bez ohľadu 

veku, postavenia či svetonázoru, potrebuje 
niečo, čo nemá váhu ani tvar, nemá vôňu ani 
farbu – má však teplo a životodarnú silu. Či to 

pomenujeme láska alebo sila, sloboda ducha či 
otvorené srdcia, vždy to bude to, čo prichádza 
v tomto vianočnom čase. Každým dňom hlas-
nejšie a mocnejšie. A nemusia nám to pripo-
mínať blikajúce svetlá vianočnej výzdoby či 
umyté okná nášho domu. Stačí, že v noci, keď 
sa zobudíme, nie je v izbe len jeden dych, stačí, 
že na snehu nenájdeme len jeden odtlačok to-
pánok. Sme stále ľudia. Nech sú zrkadlá, ktoré 
nám táto doba podsúva akokoľvek pokrivené, 
máme každý deň, a na Vianoce zvlášť, príleži-
tosť na to – začať dávať a mať rád, vravieť áno 
a podať ruku len tak.  Máme príležitosť spraviť 
prvý krok práve dnes! Snáď budú nasledovať 
ďalšie... Veď prvým krokom začína cesta. Aj 
cesta k človečenstvu.

Sviatočné zamyslenie

Mgr. Mária Frandoferová

Jak to hňeška chodzi, inakši ňebudze, kaľendarni rok zaš ku kon-
cu idze. Jak Pan Boh dal, tak sme ho prežiľi a rodzinki v kupke še 
zaš pocešiľi. Starosci sme maľi i teho roku ňemalo, zato na uradze 
še nam pomahalo. I uroda bula chvala Bohu dobra, gruľoch i ka-
pusti i huboch v košaroch. Slunka sme užilľi jak dagdzi v Afrike, 
ľen vodi vef jarku še nam potraciľi. Vianoce še bľiža, radujce še 
šicke a i v daľšim novim roku s nami spolupracujce.
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▶ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
                            o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020

§ 1
 Základné  ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Lenartove podľa § 
11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov  rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zá-
kona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov  zavádza s účinnosťou od 1. 
januára 2020: daň z nehnuteľností 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravu-
je podmienky určovania a vyberania dane 
na území obce Lenartov v zdaňovacom ob-
dobí roku 2020.

» DAŇ Z POZEMKOV «
§  2

 Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Lenar-
tov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte 
základu dane z pozemkov násobí výmera po-
zemku 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 ostat-
né hospodársky využívané vodné ploch (táto sa 
použije pri výpočte základu dane len vtedy, ak 
daňovník hodnotu pozemku nepreukáže zna-
leckým 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.

§ 3
Sadzba dane

1. Správca dane určuje na území obce Le-
nartov 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 hos-
podárske 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 «
§ 4 

Sadzba dane
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 nachádzajú-
cich sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 
4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného na-
riadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy

a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stav-
by, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 
b) 0,070 € za stavby na pôdohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospo-
dárstvo, stavby využívané na skladovanie vlast-
nej pôdohospodárskej produkcie vrátane sta-
vieb na vlastnú administratívu,
c) 0,130 € za chaty a stavby na individuálnu re-
kreáciu, 
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže, 
e) 0,200 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,200 € za stavby hromadných garáží umiest-
nené 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 administratí-
vu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárob-
kovou činnosťou,
i) 0,130 € za ostatné stavby  neuvedené v pís-
menách 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 «
§ 5 

Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce 
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Lenartov je 0,070 € za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového pries-
toru 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 nachádzajúce-
ho 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 vyu-
žívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 
c) 0,070 € za nebytové priestory slúžiace ako 
garáž.

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane od dane z pozemkov oslo-
bodzuje:

a) pozemok, na ktorom je cintorín, 
b) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory 
vo vlastníctve obce Lenartov, ktorá je správcom 
dane,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníc-
tve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie nábo-
ženských obradov,
d) pozemky verejne prístupných parkov, pries-
torov a športovísk,
e) pozemky užívané školami a školskými zaria-
deniami,
f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžia-
cimi verejnej doprave,
g) pozemok na ktorom je komunitné centrum.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo 

stavieb vo výške:
a) -30% z daňovej povinnosti na stavby na bý-
vanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej 
núdzi, ktorí sa preukážu poberaním dávky v 
hmotnej núdzi,

b) -30% z daňovej povinnosti zo stavieb na bý-
vanie a byty pre občanov starších ako 70 rokov 
alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov pre-
ukazu občana s ťažkým zdravotným postih-
nutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne 
alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie.
c) -50% z daňovej povinnosti na garáže a neby-
tové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, držiteľov preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo 
používané na ich dopravu.

§ 7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

Obec Lenartov ako správca dane z nehnuteľ-
ností ustanovuje:
- že daň v úhrne najviac do 1 € nebude vyru-
bovať.

§ 8
 Záverečné ustanovenie

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného 
nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Vše-
obecne záväzné nariadenie o dani z nehnu-
teľností č. 5/2018 schválené uznesením OZ č. 
14/2018.
1. Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov sa na 

tomto všeobecne záväznom nariadení o 
dani z nehnuteľností na rok 2020 uznieslo 
dňa 13.12.2019, uznesením OZ č. 69/2019.

§ 9 
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 
2020.

▶ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov

§ 1
 Úvodné  ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
sú  ustanovené v §77 až § 83 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec Lenartov týmto VZN ukladá s účinnos-

ťou od 01.01.2020 miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného na-
riadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravu-
je:

Mgr. Nováková Eva
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1. Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím na 
celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený popla-
tok je splatný do 15 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splát-
kach, pričom splátky poplatku sú splatné               
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, 
ktorým sa vyrubuje poplatok.

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 
a) na účet správcu dane,
b) hotovosťou do pokladne,
c) poštovou poukážkou.

§ 6
Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú 
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povin-
nosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia, a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti sú:

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. 
zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zá-
nik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).

§ 7
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži 
poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorý je štu-
dentom ubytovaným v školskom internáte. 
Podkladom pre zníženie poplatku je potvr-
denie študentského domova alebo internátu 
o ubytovaní.

2. Správca poplatku poplatok odpustí zariade-
niam, ktorých je zriaďovateľom a ktoré vy-
konávajú originálne kompetencie (MŠ, ŠJ).

3. Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa 
poplatník v celom zdaňovacom období ne-
zdržiava na adrese trvalého alebo prechod-
ného pobytu a ani na území obce, tzn. že 
žije a pracuje na území iného štátu, do obce 
prichádza iba na dovolenku. Podkladom je 
čestné prehlásenie rodinného príslušníka.

4. Správca poplatku poplatok odpustí poplat-
níkovi, ktorý si odpykáva trest v ústave na 
výkon väzby. Podkladom je potvrdenie o 
umiestnení poplatníka v ústave na výkon 
trestu odňatia slobody.

5. Zníženie a odpustenie poplatku sa nevzťa-
huje na turnusových pracovníkov.
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a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti 
na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia po-
platku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie 
a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdo-

bím poplatku rozumie kalendárny rok. 

§4
Sadzby poplatku

1. Obec Lenartov ako správca dane stanovuje 
sadzbu poplatku pre fyzickú osobu, ktorá 
má v obci Lenartov trvalý alebo prechod-
ný pobyt, alebo je na území obce Lenartov 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, ale-
bo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhra-
du, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý po-
rast na iný účel ako podnikanie, pozemok 
v zastavanom území obce Lenartov okrem 
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evi-
dovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná 
plocha.

a) sadzbu poplatku 0,0274 € za osobu a kalen-
dárny deň (0,0274x365) – po zaokrúhlení 10,00 € 
ročne,
b) sadzbu poplatku 0,0716 € za kilogram drob-
ného stavebného odpadu bez  škodlivín.
2. U právnických osôb a podnikateľov, kto-

rý sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na-
chádzajúcu sa na území obce Lenartov na 
účely podnikania sa ukazovateľ produkcie 
komunálnych odpadov vynásobí koeficien-
tom 4,45 (10,00 x 4,45), – po zaokrúhlení 
44,50 €. 

3. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje 
pre ZŠ Lenartov, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce vo výške 900,00 €/rok (zo-
hľadnený počet žiakov a zamestnancov).

§ 5
Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť 

poplatku a spôsob zaplatenia poplatku

Objem 
nádoby 
v litroch

Poplatok pre PO 
na zdaňovacie 

obdobie

Po 
zaokrúhlení

110 44,50 44,50
240 97,09 97,10

1 100 445,00 445,00
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§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Lenartov č. 4/2018 schválené 
uznesením OZ č. 13/2018.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Na tomto VZN obce Lenartov sa uznieslo obec-
né zastupiteľstvo obce Lenartov  dňa 13.12.2019 
svojím uznesením OZ č. 70/2019 a toto VZN 
nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.

Mgr. Nováková Eva

PREHĽAD POVINNOSTÍ OBČANA

Priznanie k dani z nehnuteľností – 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: 
II.  Oddiel – priznanie k dani z pozemkov.
III. Oddiel – priznanie k dani zo stavieb.
IV. Oddiel – priznanie k dani z bytov. Prílohy 
podľa potreby.
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 ro-
kov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť 
podať priznanie ak daňovník zistí, že v priznaní 
uviedol nesprávne údaje.
Lehoty na podanie: Najneskôr do 31. januá-
ra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu 
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. ja-
nuáru zdaňovacieho obdobia. Daňová povin-
nosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdo-
bia nasledujúceho po zdaňovacom období, v 
ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnos-
ti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník 
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného 
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povin-
nosť týmto dňom. Ak v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť 
vydražením, je povinný podať priznanie k dani 

z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti.
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predlo-
žiť k nahliadnutiu) preukazujúcich nadobud-
nutie nehnuteľností:
• doklad totožnosti napr. OP, výpis živnos-
tenského registra alebo iného registra, doklad 
predloží pri prvom podaní priznania, inak len 
pri zmene, 
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti,
- ozhodnutie správy katastra o povolení vkla-
du na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej 
zmluva alebo list vlastníctva,
- právoplatné dedičské osvedčenie,
- list vlastníctva,
• doklad, ktorý má vplyv na zmenu daňovej po-
vinnosti
- právoplatné stavebné povolenie,
- právoplatné kolaudačné povolenie,
- povolenie zmeny užívania stavby, bytu, neby-
tového priestoru,
- doklad o ukončení výstavby drobnej stavby 
oznámením ukončenia drobnej stavby,
- dodatočné povolenie stavby,
- právoplatné rozhodnutie o dražbe, dražobný 
príklep schválený súdom,
- doklad o vysporiadaní bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k 
nehnuteľnostiam,
- právoplatná nájomná zmluva o užívaní ne-
hnuteľnosti so SPF,
- doklad o zmene druhu pôdy v katastri,
- doklad o zmene výmery zastavanej plochy 
stavby, podlahovej plochy bytu ...
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 
30 dní odo dňa doručenia, ak sa priznanie ne-
týka nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. 
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v daňovom ko-
naní podľa daňového poriadku od 5 do 3000 eur. 
Upozornenie: Ak je nehnuteľnosť v spoluvlast-

D a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t i

Lenartovčan Samospráva | 5
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níctve viacerých osôb, priznanie podá každý 
spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníc-
keho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 
príslušné priznanie podá zástupca, ktorého 
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto sku-
točnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je 
nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov, príslušné priznanie podáva jeden 
z manželov. Daňovník je povinný v priznaní 
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyru-
benie dane.

Zníženie a oslobodenie dane z nehnuteľností 
– žiadosť

Tlačivo: Žiadosť o zníženie – v zmysle VZN 
obce Lenartov č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti 
na kalendárny rok 2020. 
Lehoty na podanie:
Najneskoršie do 31. januára zdaňovacieho ob-
dobia, v ktorom daňový subjekt spĺňa podm-
ienku na uplatnenie si zníženia daňovej povin-
nosti v zmysle platného všeobecne záväzného 
nariadenia. 
Prílohy:
Fotokópie dokladov (podľa potreby predložiť 
originál k nahliadnutiu) preukazujúcich nado-
budnutie nehnuteľností: – doklad totožnosti 
napr. OP, resp. doklady v zmysle platného VZN.
Lehoty na vybavenie:  Nie je určená – zníženie 
je uplatnení v rámci rozhodnutia o vyrubení 
dane z nehnuteľností.
Upozornenie: Ak si daňovník uplatnil zníže-
nie v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach 
z titulu veku na stavbu na bývanie alebo byt a 
nenastala vo využívaní nehnuteľnosti na jeho 
trvalé bývanie nie je potrebné uplatňovať si zní-
ženie každoročne. 

Priznanie k dani z nehnuteľností – zánik 
daňovej povinnosti

Priznanie:
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: 
II. Oddiel – priznanie k dani z pozemkov
III. Oddiel – k dani zo stavieb
IV. Oddiel – priznanie k dani z bytov
Označenie: Čiastkové priznanie zániku daňo-
vej povinnosti 
Lehoty na podanie:
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zda-
ňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi za-

nikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užíva-
nie nehnuteľnosti. Daňovník je povinný podať 
čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej zanikne 
daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane 
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti t.j. do 31. januára nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňova-
cieho obdobia daňovníkovi zanikne vlastníctvo 
k nehnuteľnosti vydražením, je povinný podať 
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo 
dňa právoplatnosti dražby alebo príklepu.
Prílohy:
Fotokópie dokladov (originál predložiť k na-
hliadnutiu) preukazujúcich zánik daňovej po-
vinnosti k dani:
• doklad totožnosti napr. OP, výpis živnosten-
ského registra alebo iného registra; doklad 
predloží pri prvom podaní priznania, inak len 
pri zmene,
• doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti
– rozhodnutie správy katastra o povolení vkla-
du na základe predajne zmluvy alebo darovacej 
zmluva alebo list vlastníctva,
• doklad, ktorý má vplyv na zánik daňovej po-
vinnosti,
– povolenie o odstránení stavby, vrátenie súpis-
ného čísla,
– právoplatné rozhodnutie o dražbe, o vydraže-
ní nehnuteľnosti,
– doklad o vysporiadaní bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k 
nehnuteľnostiam,
– právoplatná nájomná zmluva o užívaní ne-
hnuteľnosti so SPF,
– doklad o zrušení dlhodobého nájmu k nehnu-
teľnosti evidovaný na katastri nehnuteľností...
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie do 
30 dní odo dňa doručenia, ak sa priznanie netý-
ka nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
spoločného daňového priznania

Priznanie: 
Tlačivo: Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.
Prílohy: Priznanie k dani z nehnuteľností, k 
dani za psa, k dani za predajné automaty a dani 
za nevýherné hracie prístroje – v jednotlivých prí-
lohách vyznačiť „spoluvlastník určený dohodou“.
Lehoty na podanie: V lehote na podanie 
priznania k dani z nehnuteľností. 
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predlo-
žiť k  nahliadnutiu) podľa potreby:
– doklad totožnosti napr. OP všetkých vlastní-
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kov nehnuteľností alebo výpis živnostenského 
registra alebo iného registra; doklad predloží 
pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene.
Lehoty na vybavenie: V lehote podania prizna-
nia k dani z nehnuteľnosti, ak priznanie podáva 
daňový subjekt sa všetkých spoluvlastníkov ne-
hnuteľnosti.
Upozornenie: Dohoda sa vyplní, ak sa spolu-
vlastníci dohodnú na tom, že priznanie podá 

zástupca, ktorého si všetci spoluvlastníci určili 
dohodou, pričom je potrebné túto skutočnosť 
uviesť aj v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, 
stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom 
dome v bezpodielovom spoluvlastníctve man-
želov, príslušné priznanie podáva jeden z man-
želov – v takomto prípade sa dohoda nevypl-
ňuje.

■ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020

■ Prehľad zasadnutí – komisií obecného zastupiteľstva v Lenartove

KOMISIA územného rozvoja a plánovania
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 12. júna 2019 – kontrolný deň realizácie stavieb Komunitné centrum a Stojiská, 
• zasadnutie dňa 22. júla 2019 – prerokovanie stavebného konania multifunkčného ihriska,
• zasadnutie dňa 31. júla 2019 – prerokovanie výstavby nájomných bytových domov na rómskej 

osade,
• zasadnutie dňa 14. augusta 2019 – pracovné stretnutie so zástupcom firmy KOSIT – zabezpe-

čovanie vývozu odpadu.

KOMISIA priestupková a verejného poriadku
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 16. júla 2019 – riešenie a kontrola občanov bez prihlásenia sa na trvalý/pre-

chodný pobyt v obci, 
• zasadnutie dňa 10. októbra 2019 – riešenie občianskeho spolunažívania v spolupráci zástupcov 

ÚPSVaR Bardejov – sociálny odbor,
• zasadnutie dňa 22. novembra 2019 – riešenie občianskeho spolunažívania (voľne pohybujúce 

sa kone a psy).

KOMISIA kultúrna a športová
predseda Ján Bortník
• zasadnutie dňa 12. júna 2019 – príprava a prerokovanie akcie "75. výročie SNP".

1. Kontrola inventarizácie majetku obce so 
zreteľom na pozemky evidované v katastri 
nehnuteľností.

2. Kontrola vývoja stavu záväzkov a pohľadá-
vok v obci.

3. Kontrola vymáhania pohľadávok obce, 
najmä daňových nedoplatkov a poplatkov 
za TDO.

4. Kontrola, tvorba a čerpanie sociálneho 
fondu za zamestnancov Obce Lenartov.

5. Kontrola plnenia uznesení OZ.
6. Kontrola došlých a vydaných faktúr v súla-

de s platnou legislatívou.
7. Vypracovanie správy k záverečnému účtu 

obce.

8. Kontrola platenia nájomného v 12 b.j. a v 
18 b.j.

9. Ostatná kontrolná činnosť.

Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí 
byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. 
Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahr-
nuté aj ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ 
a objektívnych požiadaviek na kontrolu, vyvo-
laných kontrolnou činnosťou, čo môže spôso-
biť posunutie jednotlivých kontrol.
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■ Podané projekty
• Žiadosť o príspevok na AČ formou ,,Dobrovoľ-

níckej služby”.
• Žiadosť o zabezpečenie vykonávania AČ for-

mou MOS § 52
• Dovybavenie pozemných komunikácií v obci 

Lenartov.
• Žiadosť o príspevok ,,Prírodná galéria v komu-

nitnej záhrade”.
• ,,Posol z neba si to zaslúži – revitalizácia miesta 

dopadu meteoritu”.
• ,,NP TSP a TP” v obciach s MRK ,,II. Fáza”
• ,,NP KC” – Komunitné služby v mestách a ob-

ciach s MRK ,,II. Fáza”.
• ,,Slepačia polievka pre mamku, babku, dedka, 

vnučku”.

Mená poslancov 26.2. 30.5. 30.8.
Ján Beňa O O O
Simona Bilá O O O
Slávko Bilý O O O
Ján Bortník O O O
Jozef Cudrák O O O
Milan Giňa O O O
Peter Harňák O O O
Dana Chomjaková O O X
Rastislav Štibrich O O X

Dochádzka poslancov r. 2019

1. Miestna komunikácia smer cintorín – 152 m.
2. Miestna komunikácia okolo potoka nižný 

koniec – 287 m.
3. Oprava mosta v strede obce – asfaltový 

koberec.
4. Oplotenie a protihluková stena okolo ZŠ.
5. Oprava sály KD – strop, ventilácia, steny.
6. Schválený projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“.
7. Výstavba 4x6 b.j. na rómskej osade.
8. Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily. 
9. Zapojenie obce do investičných projektov 

podľa aktuálnych výziev.

PLÁN INVESTIČNÝCH A NEINVESTIČNÝCH AKTIVÍT 
obce Lenartov na rok 2020 

Spoločenské aktivity:
1. 75. výročie oslobodenia obce (20.1.2020).
2. Posedenie s dôchodcami (október 2020).
Športové aktivity:
1. Strelecké preteky (25.1.2020).
2. Vianočný stolnotenisový turnaj (vianočné 

prázdniny 2020).

Prejav spolupatričnosti pomôže zmierniť následky tragédie

6. december bol pre Prešov tragický. Výbuchom v bytovke 
stratili jej obyvatelia strechu nad hlavou a  prišli o všetko. 

Pri nešťastí zahynulo sedem ľudí, jeden je stále nezvestný a 
o domov a strechu nad hlavou prišli desiatky ľudí, ktorí v 
paneláku žili. Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré 
môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým 
výbuchom. Číslo transparentného účtu: SK90 7500 0000 
0040 0859 1229, variabilný symbol: 6122019.

Aj obec Lenartov sa zapája do celonárodnej zbierky pre 
Prešov. Na transparentný účet zasielame 1100 eur.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Neinvestičné aktivity:
1. Náter zábradlia po obci.
2. Náter lavičiek po obci s výmenou prehni-

tých súčastí.
3. Revitalizácia prístrešku pri moste.
4. Prístrešok pri požiarnej zbrojnici.
5. Oprava lavičky poniže obecného úradu.



Blíži sa koniec roka a každý sa snaží dodržať 
svoje rozpočty v súlade s rozpočtovými pra-

vidlami. Naša obec má dva investičné projekty, 
u ktorých dochádza ku kolaudácii – vodovod, 
komunitné centrum a projekt Sanácia čiernych 
skládok, ktorý je už ukončený a prefinanco-
vaný. Máme aj projekty, cez ktoré sa nám darí 
zamestnávať občanov. Tých je niekoľko – TSP, 
KC, NP PRIM, V škole úspešnejší, MOPS, Pod-
pora partnerstva. Problém je, keď štát si neplní 
svoju povinnosť a refundácie za mzdy meškajú 
aj 5 mesiacov. Ak sa to skumuluje, tak výsledná 
suma, kde nám štát má dať – podľa podpísa-
ných zmlúv – je 48 967,58 eur. Toľko čakáme 

už od novembra a nikto nevie, kedy prídu. Je 
zaujímavé, že ak má platiť obec, napr. spolufi-
nancovanie, tak my to musíme urobiť do 3 pra-
covných dní! Aleže štát nám drží naše financie 
aj 5 mesiacov, to nikoho nezaujíma. Je potom 
problémom pre samosprávu mať vyrovnaný 
rozpočet, kde vy očakávate pravidelné plnenie, 
a to neprichádza. Samospráva to musí vykryť 
a nájsť schodné riešenie. Riešením v takejto 
situácii je kontokorentný účet. Ak dôjde zo 
strany štátu k splneniu svojich pohľadávok voči 
obci Lenartov, tak pevne verím, že takýto účet 
ostane nevyčerpaný.
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Ing. Jana Bľandová, MBA

 

ŠTÁT sa k samospráve SPRÁVA MACOŠSKY

     Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Košice, 09.12.2019

Hlavná 91, 040 01 Košice    č.t.: +421 908 996 979    email: rektor@kske.sk        www.kske.sk

Vážený pán/ Milá dáma,
dovoľte mi prostredníctvom tohto listu obrátiť sa na Vás s prosbou o podporu pre aktivitu 

našich bohoslovcov, ktorí v nedeľu 3. mája 2020 organizujú „Deň otvorených dverí". Je 
to už tradičná celodenná akcia, na ktorej prichádzajú do budovy Kňazského seminára sv. 
Karola Boromejského mladí ľudia i rodiny s deťmi, aby zažili spoločenstvo a zabavili sa spolu 
na kultúrnom programe, ktorý im bohoslovci pripravia. Tohtoročný Deň otvorených dverí 
organizujú bohoslovci prvého ročníka filozofie Dávid Černiga (tel. kontakt: 0918105979; 
email: davidcerniga@gmail.com), a Ondrej Martinkovič (tel. kontakt: 0944566324, e-mail: 
ondrejmartinkovic@gmail.com).
Ak by ste mali možnosť podporiť túto akciu darčekom do tomboly, finančným príspevkom, 

alebo 2% z dane, potešíte nielen ich, ale aj všetkých účastníkov, ktorí v nedeľu Dobrého 
Pastiera zavítajú do priestorov Kňazského seminára, číslo účtu na finančnú podporu je SK65 
0200 0000 0016 7286 7955, variabilný symbol: 12052019. Poukázaním 2% z dane môžete 
podporiť bohoslovcov cez Nadáciu Výchova a vzdelanie (potrebné údaje nájdete na stránke 
nadacia.kske.sk).
Ďakujem vopred za Vašu priazeň voči Kňazskému semináru a srdečne Vás pozývam na 

Deň otvorených dverí do Košíc. Bude mi potešením privítať Vás osobne na tomto podujatí. 

          S úctou

Štefan Novotný, 
Rektor Kňazského seminára



▶ Spoločnosť FÚRA skončila, 
odpad bude vyvážať KOSIT
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▶ Štát núti obce 
DVÍHAŤ 

poplatky za TDO 

Novelizovaný zákon o odpadoch 
zaviedol pre obce poplatky za 

uloženie odpadov. Tento novozave-
dený poplatok sa automaticky pre-
mietne do výšky poplatku za TDO, 
nakoľko všetky náklady za odpad 
musia byť premietnuté v poplatku. 
Bez poplatku za uloženie odpadov 
je naša obec sebestačná, náklady za 
odpad pokrývajú všetky náklady. 
Spomínaný novozavedený poplatok 
závisí od percentuálneho vytriede-
nia odpadov. To znamená, že závisí 
od toho, koľko vytriedime plastov, 
skla, papiera, textilu či železa. Čím 
viac vytriedime, tým bude popla-
tok nižší. Ak budeme triediť viac 
a vyvezieme menej domového od-
padu, tak poplatok za skládkovanie 
sa zníži. Podkladom pre výpočet 
poplatku za skládkovanie sú vážne 
lístky za všetok vyvezený odpad. 
Za tento rok platíme 12,00 eur za 
tonu odpadu, v roku 2020 to bude 
18,00 eur za tonu odpadu. Navrh-
nutý a schválený poplatok za TDO 
vo výške 10,00 eur na osobu by mal 
pokryť navýšené náklady za odpad 
+ za skládkovanie. Pre porovnanie 
uvádzame výšku poplatkov v okoli-
tých obciach:

Od roku 2007 pôsobila v našej obci spoločnosť Fúra, 
ktorá vyvážala TDO. Posledné mesiace rástla nespo-

kojnosť občanov s ich službami, a aj napriek niekoľkým 
sťažnostiam, urgenciám a osobným listom riaditeľovi p. 
Fúrovi sa služby nezlepšili. Preto poslanci OZ schválili 
zmenu. Ukončil sa s nimi zmluvný vzťah a bolo vyhlásené 
verejné obstarávanie na tieto služby. Víťazom VO sa sta-
la spoločnosť Kosit a.s. Košice. Podmienkou vo verejnom 
obstarávaní bola klauzula, aby nedošlo k navýšeniu cien 
za vývoz TDO. Tie ostávajú zachované, nedošlo k ich na-
výšeniu. Zároveň Kosit a.s. ponúka svojim obchodným 
partnerom možnosť dodania plastových nádob na separo-
vaný zber – na plasty a sklo za výhodnú cenu. V najbliž-
ších dňoch obrží každá domácnosť nový harmonogram 
vývozu TDO od Kosit a.s. Je pravdepodobné, že sa zmení 
čas vývozu TDO a aj skladba separácie. Separovaný zber sa 
zjednoduší. Po novom sa budú zbierať všetky plasty – t.j. 
petfľaše a zmiešané plasty spolu. K nim sa pridajú aj tetra-
obaly a plechovky. Osobitne sklo a osobitne papier.

Obec 
Malcov 
Lukov
Hrabské
Gerlachov
Kružľov
Rokytov
N. Tvarožec

r. 2019
10,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

r. 2020
13,00 €
10,00 €
14,00 €
16,20 €
14,00 €
12,00 €
12,00 €

Každý obyvateľ vyprodukuje ročne 
približne 339 kg odpadu, z ktorého 

až 45% tvorí biologicky rozložiteľný od-
pad. Bioodpad je sám o sebe vo väčšine 
prípadov neškodný, avšak jeho zmiešava-
ním s ostatnými druhmi odpadu prispie-
va k zvýšeniu škodlivých a nekontrolova-
teľných reakcií na skládkach. Odpad zo 
záhrad či verejnej zelene už podľa zákona 
nepatrí do nádob na zmesový komunál-
ny odpad. Zužitkovaním zeleného odpadu sa získava kva-
litné hnojivo, znižuje sa záťaž pre životné prostredie a zvy-
šuje sa kvalita pôdy. Viac ako 40 % bioodpadu stále končí v 
nádobách na zmesový komunálny odpad. Obce aj občania 
v podstate platia zbytočne za jeho vývoz na skládku. Na-
vyše v prepočte miery triedenia zvyšuje jeho množstvo. V 
triedených zložkách ho obce momentálne nemajú ako vy-
kázať. Zavedením kompostovania samospráva nielen zníži 
množstvo produkovaného odpadu, navyše nepriamo zvýši 
mieru triedenia ostatných odpadov. Umožní tiež občanom 
spracovať odpad na mieste jeho vzniku, výrazne zreduko-
vať jeho množstvo a premeniť ho na kvalitné hnojivo.

▶ ODPAD ZO ZÁHRAD NEPATRÍ 
DO SMETNEJ NÁDOBY 

Ak chceme ušetriť – musíme 
kompostovať 
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Nenávratný finančný príspevok 
pre obec◆

Na základe podanej žiadosti bol sprostredkova-
teľským orgánom MV SR obci Lenartov schvále-
ný nenávratný finančný príspevok vo výške 280 
272,00 eur na projekt "Rekonštrukcia a dostavba 
materskej školy". Výška schváleného príspevku 
je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť 
prekročená. Tento projekt bola obec nútená podať 
v nadväznosti na zákon o povinnej predškolskej 
dochádzke.

■ Ďalšia rodina hľadá 
svojich predkov

Automatický preklad mailovej správy:
Dobrý deň, bohužiaľ nehovorím sloven-
sky ani česky, takže dúfam, že túto sprá-
vu dokážete preložiť. Na začiatku 20. 
storočia sa môj starý otec dostal do ju-
hozápadného Pennsylvánie v Spojených 
štátoch. Jediná informácia, ktorú máme, 
je, že sa narodil v Lenartove. Voláme sa 
Kacmar. Jeho meno bolo Andrew Kac-
mar. Ak existuje nejaký vzťah s ním ale-
bo jeho menom, bol by som rád, keby ste 
im boli schopní poskytnúť moje kontakt-
né informácie. V súčasnej dobe žijem v 
Taliansku, takže možnosť cestovať do Le-
nartova, ak by som mal dôvod, nie je z 
otázky. Pripojil som fotku môjho starého 
otca a starej mamy. Jej rodné meno bolo 
Fiffick, ale nie som si istý, či jej rodina 
pochádza z Lenartova, keď sa narodila 
v Naticoke v Pensylvánii. Môj starý otec 
vychoval svoju rodinu v Uniontown v 
Pensylvánii. 

Ďakujem vopred.

Od: Michael Kacmar <francobolli758@
gmail.com>

■ Skontrolujte si svoje údaje 
v katastri

Na základe upozornenia Okresného úradu v Bar-
dejove, pozemkového a lesného odboru, ktorý 

v našej obci realizuje prípravné konanie  a násled-
ne nariadenie pozemkových úprav, aby si  vlastníci 
pozemkov skontrolovali svoje údaje v katastri. Z in-
formačného stretnutia v Lenartove, ktoré sa konalo 
4.12.2019 vzišli námietky, že nie všetci vlastníci po-
zemkov v k.ú. Lenartov boli pozvaní. Pozemkový a 
lesný odbor však vychádzal z údajov z katastra. Ne-
aktuálne adresy vlastníkov pozemkov mali za násle-
dok, že im nedošla pozvánka. Preto vyzývame obča-
nov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje 
údaje. Oprava adresy v katastri je bezplatná, ale mu-
síte o ňu osobne požiadať.

» Američan hľadá svojich predkov «

Začiatkom októbra navštívil 
našu obec p. Sean Blanda, pô-

vodom z Pensylvánie, USA. Ci-
eľom jeho návštevy bolo nájsť svo-
jich predkov po svojom prastarom 
otcovi Andrewovi Blandovi. Ge-
nealogické zdroje ho zaviedli do 
Lenartova, kde navštívil obecný 
úrad, rímskokatolícky úrad a cin-
torín.  Zistenou skutočnosťou sa 
potvrdilo z farskej matriky to, že 
prastará mama Mária Bľandová, 
rod. Cehelníková žila a zomrela v 
Lenartove v r. 1918. Stopy po An-
drásovi Blandovi nenašiel. Aj on sa 
narodil v Lenartove v r. 1879 a zo-
bral si za manželku Máriu rod. Ce-
helníkovú. Mali spolu deti Mihála, 
Jánosa, Annu, Gyorga a Istvána. 
Akékoľvek  skutočnosti k tejto rodine môžete poslať na scblanda@gmail.com.
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▶ Dovybavenie opatrovateľskej 
služby sa stalo realitou

Schváleným projektom z mája 2019 Nadáciou  
EPH dostali naše opatrovateľky v rámci zmlu-

vy o poskytnutí finančného príspevku dovyba-
venie – tašky prvej pomoci s náplňami, digitálne 
tlakomery, testy na okultné krvácanie a CRP testy 
a jednorazové rukavice. Ich použitie je v súlade s 
výkonom opatrovateľskej služby klientov v domá-
com prostredí.

 
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z 

Nadácie EPH.

▶ Zamestnanec obce Lenartov 
pomáhal hasiť

▶ VYNOVENÉ TOALETY 
na obecnom úrade

Cez letné mesiace od 1. júla do konca augus-
ta 2019 na obecnom úrade prebiehala opra-

va toaliet. Na tieto práce bolo začiatkom roka 
2019 vyhlásené verejné obstarávanie. Z neho 
vzišla úspešná ponuka, ktorá sa začala realizo-
vať v dovolenkovom čase. Firma Ján Sidorjak z 
Malcova začal túto zákazku búracími prácami, 
demontážou starého zariadenia a postupnou 
výmenou okien, obkladu, dlažby, sanitárnou 
technikou, výmenou dverí, zárubní, radiátorov 
a obkladom vstupnej chodby na toalety. Sadro-
kartónové stropy s vymenenou elektroinštalá-
ciou zvýšili komfort týchto spoločných verejne 
využívaných priestorov. Kontrola vykonaných 
prác prebehla 30. augusta 2019 poslancami 
obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí. 
Vynovené toalety boli dané do užívania 31. au-
gusta 2019. Na tento projekt nám bola poskyt-
nutá  dotácia z Prešovského samosprávneho 
kraja vo výške 1 600 eur formou refundácie.

Pri výkone svojej činnosti bol člen MOPS, 
ktorý dohliadal na aktivačné práce dňa 11. 

septembra 2019, svedkom požiaru nákladné-
ho motorového vozidla v k.ú. Lenartov, na 
hlavnej ceste 1/77. Ako prvý zbadal plamene 
šľahajúce spod auta kežmarskej mliekarenskej 
spoločnosti plne naloženej mliečnymi výrob-
kami. Mávaním zastavil vodiča a upozornil ho 
na požiar auta. Okamžité hasenie prenosnými 
hasiacimi prístrojmi nebolo účinné, plame-
ne sa šírili na celú kabínu auta. Člen MOPS 
nestratil duchaprítomnosť a požiar nahlásil 
na 112. Podľa vyjadrenia vodiča bolo auto po 
servisnej prehliadke.

,,Projekt je podporený z rozpočtu PSK“

Ing. Jana Bľandová, MBA

PREŠOVSKÝ 
SAMOSPRÁVNY 
KRAJ

Ing. Jana Bľandová, MBA

▶ PSK poskytne obci nenávratnú 
finančnú pomoc

Výzva pre región, ktorú vyhlásil Prešovský 
samosprávny kraj, zarezonovala medzi 

samosprávami. Krajskí poslanci v prvom kole 
schválili 27 žiadosti v celkovej výške 1,9 mil. 
eur. Obec Lenartov získala 32 400 eur na mul-
tifunkčné ihrisko s osvetlením. Obci Richvald 
bolo schválené 43 127 eur na rekonštrukciu 
športovísk a obec Zborov získa na spracova-
nie projektovej dokumentácie na cyklotrasy 
20 825 eur. Na rekonštrukciu multifunkčného 
ihriska získa obec Kružľov 29 830 eur.

▶ Všetky päťročné deti musia 
navštevovať materskú školu

V septembri 2021 majú do škôlky povin-
ne nastúpiť všetky deti, ktoré budú mať 

najneskôr 31. augusta 2021 päť rokov. Riadi-
teľ spádovej materskej školy musí prednostne 
prijať na povinné vzdelávanie päťročné deti s 
trvalým pobytom v obci. Keďže päťročné deti 
majú prednosť, ak nebude v škôlke dosť miest, 
riaditeľ neprijme mladšie deti. Ak si rodič ne-
splní povinnosť prihlásiť päťročné dieťa do 
škôlky alebo dieťa vynechá v materskej škole 
za mesiac päť a viac dní bez ospravedlnenky, 
môže sa stať, že štát rodičom nevyplatí prí-
davky na dieťa.
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Naša expozícia v pamätnej izbe sa rozrastá

Hrdinské činy našich predkov zaujímajú túto generáciu. Nás teší, že pamätná izba venovaná 
hrdinom SNP a 2. svetovej vojny rezonuje aj za hranicami našej vlasti. O čom svedčí aj 

mail z Čiech:

Dobrý den, paní starostko. 
Jmenuji se Milan Kovalský 
a žiji ve městě Vlašim v Če-
chách. Můj děda se jmeno-
val Vasil Kovalský, pocházel 
a celý život žil na Obruč-
ném. Za války byl přísluš-
níkem partyzánské skupiny 
LIPA, která byla složena 
většinou z občanů Lenarto-
va. Při pátrání po osudech 
mého dědy jsem velice ocenil 
i informace z tiskovin, kte-
ré byly vydány za přispění 
Vaše obce. Děda zemřel v 
osmdesátých letech a o jeho 
osudech za války už skoro 
nikdo neví. Vaše obec má 
úctu k válečným hrdinům a 
připomíná si jejich zásluhy. 
Možná by se Vám mohly ho-
dit i dokumenty, které jsem 
získal ke službě mého dědy. Z listin je zřejmé, že 
byl příslušníkem PS LIPA, kdy po jejím rozpuš-
tění narukoval do Rudé armády a došel s ní až 
k Ostravě. Zde byl v dubnu 1945 podruhé raněn 
u poského města Bialsko - Biala a za toto dostal 

sovětské vyznamenání Za vítězství nad Němec-
kem. Vím, že je to troufalé, ale velice bych ocenil, 
kdyby se doklady válečného působení mého dědy 
mohly stát součástí expozice ve Vaší obci. Mějte 
se dobře. Milan

■ Nová kniha Štefana Kruška
NEZABÚDAJME

3. decembra 2019 zavíta-
la na obecný úrad vzác-

na návšteva. Štefan Kruško s 
manželkou a svojou vnučkou 
priniesli obci dar – knihu  "Ne-
zabúdajme". Kniha, ktorá bola 
vydaná v ukrajinskom jazyku a 
toho roku bola preložená do 
slovenčiny. Štefan Kruško, ako 
člen Slovenskej spoločnos-
ti odborného prekladu, v nej 
zbierkou krátkych próz pribli-
žuje osudy svojich rodákov 
na Ukrajine. Bolo ich 12 136 
a všetci z nich dúfali, že toľko 

vychvaľovaná krajina sovietov 
im prinesie šťastie. Pred ich 
očami boli úrodné plány, do-
statok práce, bezplatné školy a 
zdravotná služba. Plné vlakové 
súpravy našich oklamaných ro-
dákov ich viezli do neznáma... 
Útrapy osídlenia, ich životné 
osudy a sklamania si môžete 
prečítať v tejto knihe, ktorá je 
mozaikou ich skutočného trá-
penia. Vypožičať si ju môžete v 
našej obecnej knižnici. 

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ LENARTOV NEZABUDOL NA HRDINOV SNP

Bohatá účasť hostí, ale aj našich občanov a 
rodákov, potvrdila záujem verejnosti o tieto 
dejinné udalosti. Dôstojný priebeh tohto po-
dujatia sa začal spievanou štátnou hymnou 
členkami speváckej skupiny Kalina. Nádhernú 
báseň k tejto historickej udalosti napísal p. Ján 
Bortník. Po položení vencov a kvetín ku pamät-
níku starostka obce prejavom privítala všetkých 
prítomných a vyzdvihla našu účasť v partizán-
skom boji. Nezabudla podotknúť, že si na večnú 
pamäť zachováme vďaku a úctu voči všetkým 
hrdinom Slovenského národného povstania.
Punc dôstojnosti zanechali aj členovia spevác-

kej skupiny Javorinka, ktorí svojou piesňou o 

partizánoch rozospievali prítomných. Pri tejto 
príležitosti bola verejnosti predstavená infor-
mačná tabuľa o miestach pôsobenia partizán-
skej skupiny Lipa. ZO SZPB v Lenartove si pri 
tomto výročí zmenili meno na ZO SZPB Jána 
Demka v Lenartove.
Slávnostné zhromaždenie, v spolupráci s du-

chovným otcom Mgr. Marcelom Štalmachom, 
bolo svedkom duchovnej spomienkovej pobož-
nosti za všetkých padlých v SNP a druhej sve-
tovej vojne.
Návšteva pamätnej izby, spojená s občerstve-

ním, zavŕšila tento sviatočný deň.

24. augusta 2019 sa v obci uskutočnila pietna spomienka k 75. výročiu Slovenského národ-
ného povstania pri pamätníku partizánskej skupiny Lipa.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Informačná tabuľa o 
miestach pôsobenia 
partizánskej skupiny 

Lipa.

Rodina Kruškova
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Už 75 rokov uplynulo...

Ján Bortník

Nebolo dobre vtedy na svete,
bola vojna krutá
i malému Slovensku nasadiť chceli
zvierajúce putá.

V to končiace leto
v meru štvrtom roku
povstala Slovač zdieraná,
brániac vlasť tesno, chlap bok po boku.

Do bojových šíkov povstaleckých
hrnul sa i Lenartov húfne,
no veď to ráz okúsi, 
kto si na nás trúfne.

Volali ich hory rodné Čergovské
pod svoju zástavu,
volala ich naša vlasť,
brániť rodinu, česť a slávu.

Išli chlapi, ale i ženy
s ohňom v srdci, chlebom v dlani,
Javorina ich sťa rodná mať
hustým lesom chráni.

A viacerí z nich, ach Bože môj,
veď nemali ani osemnásť,
nebojácne pod Širokým verchom
pripravení boli, život dať.

Z vrchov už „MOR HO“ čuť 
a z doliny ÁMEN chóru znie, 
(Blíž k Tebe Bože môj znie)
mati sa za syna i muža modlí
a ON v ostrej stráži bdie.

Rozhorel sa oheň veľký
v horách vôkol Lenartova,
proti zlu sa postavila 
chlapská družina Demkova.

Z lásky k rodnej hrude 
sa partizánmi stali
a svojej skupine nežné meno dali,
v slovanskej jednote – LIPA ju nazvali.

Bojovali v svete šírom
pod Strečnom i na Chabenci,
biť sa išli za Lenartov
naši rodní vlastenci.

Na Kráľovej studni – hore nad Harmancom
s guľometom prázdnym Janko Bortník stál,

„hende hoch“ mu edelweisman, 
sťa pán sveta zašprechal.

Karabin mu vzali, inú zbraň však mal,
ruženec od mamy na hrudi nosieval.
A keď v Buchenwalde hauptman strieľať dal, 
guľky sa mu vyhli, k Bohu sa modlieval.

Za Janom Dubňanským, 
za Uralom diaľnym, stratila sa stopa,
zranený tam dlho ležal,
niet od vtedy chlopa.

Boj proti presile viedli 
statoční rodáci,
Janík Demko padol 
tam pri Jurovaci.

Nik nemyslel vtedy, 
že v boji zahynie,
Michal Karol skonal
v Švaboch pri Krupine.

Bojovali mnohí
tam okolo Strečna
aj Juraja Jadloša tam sťala 
guľka ostrá – sečná.

I doma v nedeľu ráno
ZUBATÁ kosila,
v troch nevinných rodinách 
sirôt narobila.

O osudoch mnohých faktov málo máme,
kde Štefan Uhrinek padol,
dodnes nie je známe.

Lenartovskí chlapci tvrdé päste mali,
kto je u nás pánom, svetu ukázali.

Treba priznať pravdu, priamo sa to žiada,
silu im dávala Červená armáda.

Nesmieme zabudnúť, bola by to chyba,
za všetky obete „Boľšoje spasiba!“

Ten národ prežije, čo slobodu bráni,
tak nás to učili naši partizáni.

Nuž neželejme v smútku, moji milí,
bo ONI by to nechceli od nás.
Svorne stojme s láskou v každej chvíli,
nech Lenartov kvitne dnes, zajtra a 
potom zas a zas...
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LENARTOVSKÝ KROJ 
mal premiéru

Sála kultúrneho domu vítala v októbri 
seniorov z celej obce. Táto milá sláv-

nosť bola trošku iná ako po minulé roky. Svo-
ju premiéru mal lenartovský kroj, ktorý bol 
vyrobený na základe starých súčastí krojov 
zapožičaných od občanov.
Prekrásny dievčenský kroj hýril farbami. 
Mladé dievčatá v nich predviedli tanec – "až 
sa im sukne rozvíjali." Ani mladé nevesty 
nezaháľali – učiteľky zo ZŠ pomohli s ob-
sluhou v týchto krojoch. Kvalitný materiál 

a perfektná ručná práca zaujala 
všetkých. Výšivky na rukávoch, 
lajbrikoch či zásterkách boli pres-
nou kópiou starých krojov a dali 
to najavo všetky ženy. Vrátili sa 
do mladých čias, zaspomínali, 
mnohé aj s nostalgiou.
Aj kroj starších žien sa zachoval 
– tmavá sukňa s čiernym vyšíva-
ným "šurcom" a farebným lajbri-
kom, ktorý predviedla starostka. 
Celková prezentácia lenartovské-
ho kroja mala veľký úspech. Pev-
ne verím, že sa nám v budúcnosti 
podarí doplniť kolekciu týchto 
krojov o detský a mužský kroj. 
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Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová

▶ Fandili sme cyklistickým pretekom

Najväčšie cyklistické 
preteky na Sloven-

sku zavítali do kraja pod 
Tatrami od 18. do 21. sep-
tembra 2018.
63. ročník medzinárod-
ných cyklistických prete-
kov Okolo Slovenska pre-
chádzal našou obcou 19. 
septembra 2019 v čase od 
12:55 do 13:10 hod. Dru-
há etapa týchto pretekov 
mala štart v Bardejove o 
12:30 hod a smerovala do 
Ružomberka. Trasa po-
kračovala až do Senice a 
mala dĺžku 714 km. Fan-
dili sme 8 profesionálnym celkom a slovenské-
mu výberu. Pelotón viedli cyklisti svetového 
rebríčka. Povzbudzovatelia zhliadli pretekárov 
Bory, tím CCC, UAE Team Emirates, Groupa-
ma FDJ a iných zahraničných zoskupení. Ne-
prehliadli sme úradujúceho majstra SR Juraja 

Sagana a ostatnú slovenskú reprezentáciu. Na 
bezpečnosť v našej obci – na všetky výjazdy na 
hlavnú cestu – dohliadali 4 dobrovoľníci a 5 čle-
novia MOPS.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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V rubrike Galéria Vám dnes chceme pred-
staviť našu rodáčku, ktorá sa chce s Vami 

podeliť o svoje nezabudnuteľné zážitky a spo-
mienky na svoje detstvo zo svojej rodnej obce 
– nášho Lenartova.
Je ňou p. Helenka Šoterová, rod. Kašinová. Aj 

keď už pár rokov prežíva svoju jeseň života s 
nadšením sa vracia do svojho rodiska k pokrv-
nej rodine, rodákom, nikdy neobíde náš kostol, 
cintorín a všetko, čo jej utkvelo v pamäti z čias 
jej života vo svojom rodisku.
p. Helenka sa narodila ako prvé dieťa svojim 
rodičom Petrovi a Kataríne Kašinovým. Do-
dnes ďakuje Pánu Bohu za svoj život, svojim 
rodičom za dobré gény a svojmu manželovi 
za dobrý a šťastný život. Základnú školu od 
1 – 5 ročník navštevovala v Lenartove, kde ju 
učil p. učiteľ Kavulič. Dodnes si pamätá ako v 
1. ročníku recitovala básničku T. G. Masaryka: 
,,Tatíčku starý náš, šedivé vlasy máš...“ Prizna-
la, aký jej otec bol vtedy na ňu pyšný. Meštianku 
navštevovala v Malcove. V živej pamäti má sied-

my ročník, keď pod vedením rehoľných sestier 
nacvičovali žiaci divadlo a ona hrala "Ježiška". 
Pani Helenka spomína ďalej: ,,Na Tri krále 6. 
januára ako je dodnes zvykom sa chodievalo 
posväcovať domy. Zato sa dávali peniaze, ale 
pán farár Onderko pýtal domáce plátno a z 
neho dal maľovať kulisy na divadlo. Bol telom a 
dušou dediny. V lete sme mávali juniáles v prí-
rode. V zime zase všetci od 3  –  40 rokov muse-
li lyžovať a potom ísť pretekať. Pamätám, že môj 
bratranec Michal Petrek bol prvý. Postúpil na 
okresné a krajské preteky do Prešova. V starej 
horárni bola urobená kolkáreň, kde v nedeľu 
chlapi chodili hrať kolky. Môj prvý a asi naj-
krajší zážitok je odpust v Gaboltove: Deň pred 
odpustom ozdobili sochu Panny Márie a pútni-
ci šli do Gaboltova a druhý deň, v čase, keď sa 
už mali vrátiť, zhromaždili sme sa všetci pred 
kostolom, zobrala sa socha Krista Pána, dva 
obrazy, zástavy a šli sme čakať pútnikov. Keď 
už prišli pútnici, socha Krista Pána sa spustila 
dole a hore, a to sa opakovalo. Pútnici v kostole 

AJ PO ROKOCH  SA RADA VRACIAM 
DO SVOJHO RODISKA...

Naša rodáčka s bratrancom Michalom Petrekom
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Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

kľakli pred oltárom a ďakovali Pánu Bohu, že 
sa v zdravi vrátili. Druhý môj zážitok bol, keď 
prišiel pred vianočnými sviatkami balík z Ame-
riky. Bola to Veronika Blándová, rod. Cundro-
vá, ktorá ho poslala. Všetky oltáre a kazateľnice 
boli pokryté zlatými obrusmi, ktoré poslala. Aj 
pán farár Onderko mal krásne-prekrásne rú-
cho na omše. Vyzeral ako ,,kráľ z rozprávky“. V 
kostole bola zima, ale my sme to necítili. Tretí 
môj zážitok bol, keď som pretančila celý večer s 
najkrajším chlapcom z dediny. Uhádnite, kto to 
bol? To je hádanka odo mňa pre vás.
Pani Helenka spomína aj na r. 1944, keď už ako 

dieťa zdieľala strach z nepriateľa, ktorý v jej rod-
nom dome hľadal partizánov. Sám veliteľ parti-
zánskej skupiny Lipa – Demko sa u nich liečil, 
a keď Nemec so psom vošiel do izby, Demko sa 
vtiahol pod posteľ a p. Helenka s bratrancom 
Mišom Petrekom ho ako ,,dvaja 7 roční anjeli“ 
na tejto posteli strážili. Aj ,,kúdeľ“ – kolovrátok 
mama preložila na túto posteľ a 80 ročný dedo 
zložil slamník z pece na zem, aby mohol byť bliž-
šie k psovi. Neustále mu nedal pokoj, sústavne 
ho ťahal za srsť. Nemec ho upozornil, ale psa 
stiahol až na mamine upozornenie, že dedo je 

nepríčetný. Nemec odišiel so slovami ,,nicht 
partizan!“ Tak sa všetci navzájom zachránili. 
Vtedajší život podľa p. Helenky bol veľmi ťažký. 
Keďže jej otec nepodpísal pôdu do JRD, tak ona 
a jej sestra Marienka nemohli ísť do škôl. Ako 
spomína ďalej, predsa ich mal niekto rád, lebo 
k nim poslal dobrých vzdelaných mužov. Ten 
niekto bol sám Pán Boh. Aj v dedine mali ľudia 
jedného ochrancu pred Nemcami. Bol to pán 
farár Štefan Onderko, ktorý s Nemcami dobre 
vychádzal. Celá dedina mu vďačí za veľa a až do 
dnešných čias naňho s láskou všetci spomínajú. 
Naša rodáčka bola účastná aj na našich osla-
vách 75. výročia SNP a každoročne v lete navští-
vi našu – svoju obec.
Blíži sa čas najkrajších sviatkov roka, blížia sa 
Vianoce. Prajme si všetci navzájom, aby láska z 
našich sŕdc pršala široko-ďaleko, a aby sme sa 
raz tak, ako naša p. Helenka Šoterová, rod. Ka-
šinová vracali reálne i v spomienkach do svojho 
rodiska, medzi svojich rodákov a známych. P. 
Helenke prajeme dobré a pevné zdravie do ďal-
ších rokov života a vyjadrujeme jej vďačnosť za 
to, že sa s nami podelila o svoje spomienky. 

▶ NAŠA VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ ...

Rok 2019 sa chýli ku koncu. Jeho začiatok 
bol pre nás, pre našu rodinu, radostný, 

lebo sme sa dozvedeli, že nás bude viac. Našu 
radosť začiatkom jari, keď sa všetko prebúdza 
k životu, vystriedali obavy, plač, stres a napä-
tie, nakoľko nášmu očakávanému synčekovi 
diagnostikovali vážnu vývinovú chybu. Zača-
li vyšetrenia, kontroly, sledovanie mamičky a 
malého a my sme cestovali na trase Lenartov – 
Košice – Bratislava – Praha. Všetko prebiehalo 
s Božou pomocou podľa tímu pražských od-
borníkov ,,tak ako malo“. Malý mal byť prive-
dený na svet v Prahe, tu mal byť hneď operova-
ný a podstúpiť 2 – 3 mesačnú liečbu.
Správa o probléme sa dostala veľmi rýchlo me-
dzi ľudí, ktorí nám od prvých dní pomáhali 
zdieľať naše starosti a obavy. Jedni modlitbami, 
iní milodarmi, ďalší ubezpečovaním, že všetko 
bude dobre. Boli sme veľmi milo prekvapení, 
koľko ľudí otvorilo svoje srdce a podalo nám 
pomocnú ruku, len, aby sa aj náš synček raz 
mohol hrať s ostatnými deťmi, aby sme mali 
z neho radosť, a aby sme mu raz povedali, že 
ste to boli práve Vy, ktorým záležalo na jeho 
živote.

No nestalo sa tak. Stala sa Božia vôľa a Boh 
rozhodol inak. Preto nám dovoľte, aby sme 
Vám touto cestou vyjadrili našu veľkú vďač-
nosť za vaše milodary, pomoc, za kvetinové 
dary, prejavy sústrasti a všetko, čím ste sa sna-
žili aspoň z časti zmierniť náš veľký žiaľ. 

Chceme Vás ubez-
pečiť, že náš malý 
Martinko oroduje 
za Vás v nebi – za 
ľudí s veľkým a ot-
voreným srdcom 
pre druhého. Nikdy 
Vám to nezabud-
neme a vo svojich 
modlitbách Vám 
od Pána vypro-
sujeme zdravie a 
Jeho požehnanie.

vďační Ján a Katarína Frandoferovi a braček Marko 



Ak by sa ma bol 
niekto ešte za-
čiatkom roka 

opýtal, čo majú spoloč-
né slovenský Lenartov, 
Paríž a Saint Léonard de 
Noblat pri francúzskom 
meste Limoges, určite 
by ma otázka prekvapila 
a slušne by som odpo-
vedala, že neviem. 
Avšak odvtedy sa udiali 

veci, ktoré ma mnohé-
mu naučili ... 
Som pôvodom spoza 

Magury, Goralka z Pie-
nin. Už viac ako 25 ro-
kov žijem vo Francúz-
sku. Pracujem priamo v 
Paríži pre humanitárnu 
organizáciu a bývam 30 
km západne od Paríža. 
Začiatkom apríla som 

dostala správu od mojej 
bývalej pani profesor-
ky z Gymnázia, ktorá 
oslovila svoje dve býva-
lé študentky, žijúce vo 
Francúzsku, s prosbou 
o pomoc skupinke Slo-
vákov, ktorí sa chystajú 
na púť do Francúzska, 
do mesta Saint Léonard 
de Noblat, a nemajú 
sprievodcu vo francúz-
štine. Pani profesorke 
som teda odpísala, nech 
posunie kontakt na mňa 
organizátorom a uvi-
díme, čo sa dá urobiť. 
Onedlho som dostala i 
prvú správu od Janka z 
Lenartova, ktorý mi napísal: „Dobrý deň pra-
jem pani Jaroslava, život tak chcel, aby som Vám 
smel napísať a vysvetliť situáciu, v ktorej sme sa 
ocitli“. A tým to všetko začalo. 
Pusitili sme sa spolu do zaujímavej dvojja-

zyčnej organizácie, ktorá vyvrcholila v piatok 
10. mája, keď som po práci naskočila do vlaku 
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MOJE NEČAKANÉ STRETNUTIE 
S LEONARDOM

a večer vystúpila v Limoges. Tu som sa naživo 
zoznámila s Jankom. Hovorím, že zoznámila, 
ale určite ste už zažili situácie, keď máte pocit, 
že sa poznáte už roky rokúce... Pre mňa to bol 
práve takýto pocit. Navyše zmiešaný s úctou, 
ktorú som cítila k ľuďom, pani starostke a oby-
vateľom Lenartova, ktorí zapálili oheň pria-
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Jarka Bitu-Perunková pri prekladaní uvítacieho príhovoru zástupcu primátora Saint Leonard de Noblat 
Michaela Defae na slávnostnej omši

teľstva a sú jeho vernými strážcami. Iskierku 
z neho som si i ja priniesla domov. V sobotu 
ráno sme prišli na stretnutie do Saint Léonard 
de Noblat, kde nás privítala  francúzska  delegá-
cia. Srdečnosť a priateľské vzťahy zmazali veľ-
mi rýchlo akúkoľvek jazykovú bariéru a prvý 
priamy kontakt bol veľmi vrúcny. Po viacerých 
turistických prehliadkach sme sa v kostole s 
úctou zúčastnili na slávnostnej ceremónii a 
poklonili sa pozostatkom Sv. Leonarda. Ve-
čer bolo usporiadané stretnutie s pohostením, 
s výmenou darov a slovenskou hudbou v Jan-
kovom podaní. Tu sa i moje tlmočenie roztan-
covalo na rôzne témy, od oficiálneho príhovo-
ru pani starostky a francúzskeho starostu, cez 
spomienky spoločnej kooperácie, až po plány 
do budúcnosti... Nedeľa bola vyhradená pre 
slávnostnú omšu v slovenčine, ktorú veľmi cit-
livo odslúžili spoločne dvaja lenartovskí kňazi 
s domácim pánom farárom. Príhovory plynuli 
z duše (slovenskej i francúzskej). Počas omše 
zaznel i spev „Pri večnom potoku“. Túto Janko-
vu pieseň som preložila a neskôr i zveršovala. 
Frédéric Vám ju zaspieval nedávno na koncerte 
pre Sv. Leonarda.  

Keď som odchádzala, bolo mi smutno a uvedo-
mila som si, že sa zrodili putá (tie sú i symbo-
lom Sv. Leonarda, ochrancu väzňov), ktoré sa 
v nijakom prípade našim rozchodom nepretrh-
nú. Ďakujem Leonardovi za to, že umožnil skrí-
ženie našich ciest a ďakujem Lenartovčanom za 
ich srdečnosť, ich úsmevy, za osobné požehna-
nie, ...  dostala som od Vás veľmi veľa a vážim si 
to. A taktiež ma hreje i pocit, že v krajine, kde 
žijem, zapustila korene slovenská lipka, ktorú 
ste zasadili pre Sv. Leonarda.   
Ak sa ma dnes niekto opýta, čo majú spoločné 

slovenský Lenartov a Saint Léonard de Noblat, 
s úsmevom na tvári a so slnkom v duši odpo-
viem, že veľmi veľa - perfektných a úprimných 
ľudí, veľa viery a lásky, plné vrecká dobrej vôle, 
otvorenosti, priateľstva, obrovskej vášne po po-
znaní a snahe zachrániť a odovzdať časť spo-
ločnej histórie. 

S uprimným priedvianočným pozdravom a 
vždy živou spomienkou na všetkých Lenar-
tovčanov, 

Vaša Jarka Bitu-Perunková   
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■ Komunitné centrum SKOLAUDOVANÉ ■

Obec Lenartov využila európske 
fondy na výstavbu komunitné-

ho centra v obci. Výstavba sa reali-
zovala v mesiacoch apríl – október 
2019 s celkovým rozpočtovým ná-
kladom cez 300 000 eur. Kolaudácia 
stavby prebehla 28. novembra 2019 
za účasti stavebného úradu, investora 
a poslancov obecného zastupiteľstva. 

Plne vybavené komunitné centrum 
bude slúžiť výlučne občanom obce. 
Voľnočasové, športové a spoločen-
ské aktivity všetkých komunít v obci, 
t.j. komunity seniorov, detí, DHZO, 
mládeže či MRK sa začnú v nových 
priestoroch začiatkom roka 2020 po 
ich vysvätení.

▶   VODA Z VODOVODU 
      bude aj na rómskej osade

Začiatkom decembra 2019 sa začal kolau-
dačný proces vo veci verejnej stavby – vo-

dovodu na rómskej osade. 25.10.2019 bola 
stavba odovzdaná ako ukončená a na záver 
prác boli osadené výdajné stojany na výdaj 
vody. Rozvodné vodovodné potrubie meria 
503,50 m a vodovodná prípojka v celkovej 
dĺžke 47,40 m. Boli zrealizované 4 výdajné 
stojany s prístreškami. Nad vŕtom – vodným 
zdrojom je postavená úpravňa vody, ktorá je 
v zmysle zákona oplotená. Celkové oprávne-
né výdavky na túto vodnú stavbu boli 200 000 
eur. Spoluúčasť obce bola 5%. Výdaj vody sa 
uskutoční pre odberateľov až po zaplatení kre-
ditu v celkovom objeme 5 m3. Cena za 1 m3 je 
1,50 eur. Po skolaudovaní stavby bude dozor 
nad touto verejnou stavbou vykonávať odbor-
ne spôsobilá osoba – Aquaspiš s.r.o.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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▶ Prebehlo prípravné konanie 
pozemkových úprav        

V júni 2019 rozhodlo obecné zastupiteľstvo 
v Lenartove o zapojenie sa do projektu 

pozemkových úprav. Na základe toho Po-
zemkový a lesný odbor Oú Bardejov pripravil 
4.12.2019 prípravne informatívne stretnutie 
pre občanov. Jeho pracovníci podali našim 
občanom vysvetlenia a výklad priebehu tých-
to pozemkových úprav. Veľká rozdrobenosť 
pozemkov, nevyhovujúci tvar parciel bez 
možnosti vstupu, zložité a nepriehľadné vlast-
nícke práva... to je len niekoľko argumentov, 
prečo vláda SR pristúpila k tomuto projektu 
a plánuje pozemkovo upraviť celé Slovensko. 
Plán je na 30 rokov, výber obcí bude podľa vy-
hodnotených kritérií.
Čo nám to prinesie? Zníži sa počet spoluvlast-
níckych podielov, vlastník získa pozemky v 
ucelenom bloku, scelené pozemky budú v 
rovnakej bonite, ku každému pozemku získa 
vstup, zlepšia sa podmienky na hospodárenie 
a predaj pôdy. Vychádzať sa bude z hodnoty 
parciel v čase vstupu do projektu, preto by ne-
mal byť nikto znevýhodnený. Financovanie 
celého projektu je zabezpečené zo štátneho 
rozpočtu, vlastníci pozemkov ani obec nebu-
dú platiť žiadne poplatky. 
Informácie vám podajú aj na Okresnom úra-
de Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý 
rad 16. Vedúci Ing. Vasiľ Fignár a pracovníci 
– p. Tarcala, Hanuščák, Kimáková, Hudyová. 
Telefón 054/4755712.
Každý vlastník pozemku si môže overiť svoje 
vlastníctvo aj na www.katasterportal alebo na 
www.zbgis.skgeodesy.sk.

▶ Štát podporí pozemkové 
úpravy

Agrorezort štartuje pozemkové úpravy po 
celom Slovensku v 168 katastroch na zá-

padnom, strednom a východnom Slovensku.
Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie 
v užívateľských vzťahov majú na Slovensku ko-
rene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v 
kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevy-
jasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi 
a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa 
k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je 
v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 
4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozem-
kov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. 
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parce-
lu je 11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní 
22,74 parciel. Pozemkové úpravy sú jedným zo 
základných riešení vlastníckych práv k poľno-
hospodárskym a lesným pozemkom. Výsled-
kom pozemkových úprav je nové usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich eviden-
cia v katastrálnych operátoch katastra nehnu-
teľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, 
ako aj realizované technické a ekologické opat-
renia spoločných a verejných zariadení. V roku 
2020 sa spustia pozemkové úpravy v Gerlacho-
ve, Snakove a Hrabskom.

▶ Ponuka kalamitného dreva 

Štátne lesy SR ponúkajú z kalamitnej ťažby 
palivové drevo za výhodnú cenu 18,24 eur za 

kubík dreva. Ponuka pre obce a jej obyvateľov 
oslovila aj našu obec. Starostka obce kontak-
tovala poverenú osobu pre prešovský kraj. No 
východ Slovenska – okrem Spišskej Novej Vsi 
– bude bez dodávky kalamitného dreva. Podľa 
vyjadrenia kompetentných – kalamitné drevo v 
našom okrese nie je, takže nie je možné ho ob-
čanom zabezpečiť, lebo priviezť ho zo Spišskej 
Novej Vsi je nehospodárne. 

▶ Obce a mestá sú POVINNÉ 
zapisovať do informačného 

systému katastra

S účinnosťou od 1. októbra 2019 platí právna 
úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 

Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej 
obce povinne zapisujú do informačného sys-
tému geodézie, kartografie a katastra vybrané 
údaje o rodinných domoch, bytových domoch 
a bytoch v bytových domoch. Cieľom je zvýše-
nie efektívnosti v oblasti miestnych daní, ktoré 
je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády 
SR na roky 2016-2020 a príprava na zber dát 
pre štatistické účely v nasledujúcich rokoch. Do 
systému sa zapisujú údaje o úžitkovej ploche ro-
dinného domu alebo o podlahovej ploche bytu, 
o počte izieb, podlaží, o stavebnej konštrukcii a 
o dátume kolaudácie.
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žiaci vydávali zvuky, predvádzali postoje indiá-
nov a oboznámili sa so spôsobom ich života. Tí 
starší sa oboznámili s výrobou múky a s celko-
vým životom indiánskych kmeňov. 
V rámci Dňa mlieka si žiaci urobili čelenky, 

pozreli prezentáciu, z ktorej sa dozvedeli, pre-
čo je mlieko zdravé, kto nám ho dáva, aké vý-
robky sa z neho vyrábajú. Na matematike žiaci 
vypracovali pracovný list s tematikou mlieka, 
vymaľovali maketu kravy, ktorú umiestnili do 
kvetináča, vytvorili informačnú nástenku a v 
závere z odpadového materiálu vyhotovili imi-
táciu kravy.
Na európsky deň jazykov sa žiaci 3.A triedy 

pripravovali výrobou plagátu a vlajok niekto-
rých štátov EÚ. Deň 26.9.2019 bol venovaný 
Českej republike. Žiaci spievali, čítali a hovorili 
v češtine, získali informácie o našich susedoch 
a pochutili si na ich obľúbených českých buch-
tách. Štvrtáci sa viac zdokonalili v anglickom 
jazyku.
Európsky týždeň športu sme odštartovali spo-

ločnými rozcvičkami v triedach s Hýbeme sa so 
Spievankovom a pokračovali sme Športovým 
dňom v zmysle hesla #BeActive.
Úvod školského roka je so všetkými adminis-

Lenartov

Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LENARTOV 
Začal sa školský rok 2019/2020

*  *  *

Škola sa rozbehla v plnom prúde a my kráčame v ústrety novým vedo-
mostiam a zručnostiam samozrejme v sprievode zážitkových aktivít. 

Údolie manitou

Dňa 17.09.2019 to bolo 
divadielko Sen jedného 
duba dňa v podaní hercov 
prešovského divadla Ba-
badlo. Videli sme príbeh 
o prírode, o stromoch, o 
lesných škriatkoch, o ví-
lach a vtákoch, o ročných 
obdobiach, ale aj o ničivej 
sile ľudí. Bolo to o záchra-
ne stromov a ich obnove. 
Záver patril všetkým, tým 
mladším, ale aj starším. 
Ten, kto je múdry, slabších 
ochraňuje. Ten, kto sa rád 
hrá, v maličkostiach po-
klad objavuje. Ten, kto vie 
načúvať, v tichu lesa naj-
krajšie rozprávky započuje.
Určite nám každý dá za 
pravdu, že akcia, ktorej 
sme sa zúčastnili s našimi žiakmi 19.09.2019 
nie je každodennou záležitosťou. Veď vítať a 
povzbudzovať cyklistov 63.ročníka pretekov 
Okolo Slovenska nemá možnosť každý. Okolo 
13-tej hodiny prechádzali Lenartovom cyklisti 
ôsmich profesionálnych celkov a slovenského 
výberu, čoho svedkami boli okrem občanov 
obce aj naši žiaci. Skandovali, tlieskali, po-
vzbudzovali, jednoducho tešili sa zo všetkého, 
čo sa premietalo popred ich zrak. A neminula 
ich ani odmena od prechádzajúcich vozidiel. 
Určite to dobre padlo všetkým súťažiacim, ktorí 
mali pred sebou ešte dlhú trasu do Ružomber-
ka. 
Hľadáte spôsob ako oživiť vyučovací proces na 

škole? Dňa 19.09.2019 nám jeden zo spôsobov 
ponúkli aj sprostredkovatelia projektu ÚDO-
LIE MANITOU. Žiaci sa na chvíľu ocitli v kra-
jine indiánov, ktorí pôvodne obývali Ameriku. 
Oboznámili sa s teoretickými poznatkami jed-
notlivých indiánskych kmeňov a prostredníc-
tvom metód zážitkovej pedagogiky si vyskúšali 
výrobu čeleniek, pierok, absolvovali maľbu na 
tvár, spoznávali indiánske nástroje, poľnohos-
podárske náradie a zbrane. Indiánka Malé pier-
ko sa s našimi žiakmi spoločne zahrala, pričom 
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Svetový deň zdravia 

Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť

tratívnymi náležitosťami 
úspešne za nami a už sa 
môžeme naplno venovať 
výchovno-vzdelávacie-
mu procesu. Nech našim 
žiakom nadšenie a chuť 
do učenia vydrží po celý 
školský rok! 

O krok vpred
Október je mesiac, kedy 

u 99 žiakov ZŠ badať 
prvé pozitívne zmeny v 
plnení školských požia-
daviek. Žiaci 0. a 1. roční-
ka sa postupne adaptujú 
na školské prostredie, tí 
starší si zopakovali čo cez 
prázdniny takmer zabudli a všetci v získavaní 
nových poznatkov postupne napredujú. Reali-
zovali sme javové analýzy vstupných previerok 
i testovanie pohybových predpokladov žiakov. 
Zapojili sme sa do environmentálnej súťaže 

Krotitelia odpadov výtvarnými prácami Eko-
mašinka, Každý musí začať od seba, Pomáhame 
chrániť našu Zem a Ako si vytriedime, tak bu-
deme žiť. Spoločne sme sa modlili ruženec za 
pokoj a jednotu vo svete, formou dokumentu 
sme mali možnosť porovnať život afrických detí 
v Rwande s naším. Vystúpenie banskobystric-
kých hercov v predstavení Aladin bolo opäť po-
učné a inšpiratívne. Nezabudli sme ani na Deň 
úsmevu, Medzinárodný deň knižníc, Deň ces-
tovín či Mesiac úcty k starším. V rámci týždňa 

Hovorme spolu o jedle a Svetového dňa zdravia 
sme viedli žiakov k zdravému životnému štýlu 
aj prípravou jablkovej výživy, zdravého desiato-
vého  tanierika i ovocného košíka zo záhrady, 
ochutnávkou smoothie, riešením desiatových 
hádaniek i zhotovovaním výtvarných prác. 
Privítali sme tiež vzácneho hosťa Mgr. Martu 
Feckovú, hlavnú hygieničku Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva v Bardejove, ktorá 
nám pripomenula fakty nielen o správnych ná-
vykoch zdravého stravovania ale i o hygiene. O 
zvýšenú starostlivosť v rámci prevencie pediku-
lózy sme opätovne žiadali rodičov na rodičov-
skom združení, kontrolné opatrenia sa snažila 
realizovať aj asistentka osvety zdravia. Predchá-
dzaním patologických javov v správaní žiakov 

sa zaoberali aj policajti Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Kurove, 
ktorí riešili drobné priestupky a uvoľ-
nené mravy. Dúfame, že ich upozor-
nenia budú mať žiaci na pamäti nielen 
počas jesenných prázdnin.

Štvrťrok je za nami
Prehupli sme sa do novembra a Viano-

ce nám už nedočkavo dýchajú na krk. 
Neuveriteľné! Veď len pred niekoľkými 
dňami sme chodili v ľahkých svetroch. 
No a tak je tomu každý rok. Vždy nás 
to prekvapí znovu a znovu, pričom 
nám uniká jedna podstatná informácia. 
Všetci sme o rok starší. Deti sa tešia, že 
sú dospelejšie a tí skôr narodení na to 
radšej ani nemyslia. Tak to už chodí a 
iné to nebude ani o rok.
Dni sa krátia a naši žiaci odchádzajú z 
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Materská škola v septembri opäť otvorila 
svoje dvere dokorán, ožila detským šte-

botom a v novom školskom roku privítala 31 
detí. Niektoré z nich prišli k nám po prvý krát, 
a preto sa kolektív našej materskej školy usiluje 
láskavým prístupom rešpektovať ich individu-
álne potreby a záujmy.  Hrou, tou základnou a 
najdôležitejšou činnosťou v škole si najmenší 

vytvárajú nové kamarátstva a ani nevedia ako, 
učia sa všetkému novému a podstatnému, čo 
ich malými krokmi posúva vpred. Od začiatku 
školského roka uplynulo len pár mesiacov, no 
deti v materskej škole už majú množstvo zážit-
kov a jedným z nich je aj návšteva Mikuláša s 
balíčkami plnými sladkého prekvapenia.

NAŠI ŠKÔLKARI

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ

popoludňajšieho vyučovania takmer za tmy. Z 
dôvodu lepšej viditeľnosti sme im rozdali bez-
pečnostné prvky a zdôraznili potrebu zvýšenej 
opatrnosti nielen pri ceste domov. Edukačný-
mi i športovými aktivitami sme si pripomenuli 
Týždeň boja proti drogám. Neustálou imple-
mentáciou prvkov prierezovej témy výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu sme kládli dôraz 
na zvýšenú požiadavku starostlivosti rodičov 
o deti. Najväčšia bubnovačka roka podporila 
myšlienku Aby bolo deti lepšie počuť, ktorá nás 
symbolicky upozornila na dôležitosť ochrany 
detí pred násilím a otvorenia témy včasnej in-

tervencie v spoločnosti. Nevadí, že sme nemali 
bubon. Nebola dôležitá forma a miesto kde sme 
sa zapojili, ale téma, ktorú potrebujeme v spo-
ločnosti rozpútať: ŽE S DEŤMI JE POTREBNÉ 
O NÁSILÍ HOVORIŤ. Tému prevencie  pred 
násilím sme podporili aktivitami Týždňa dob-
rých skutkov, ktoré sme vyhodnocovali.

Určite medzi nich patrí, aj keď v tieto sychravé 
dni zalejeme niekomu teplý čaj, obdaríme ho 
milým slovom a zaželáme mu pevné zdravie.

Keďže do príchodu najkrajších sviatkov roka zostáva už len niekoľko dní, dovoľte mi v 
mene celého kolektívu materskej školy srdečne Vám zaželať vianočnú radosť z narodenia 

nášho Spasiteľa a nech jeho láska a požehnanie Vás sprevádza po celý rok 2020.

Škôlkari bubnovali 

19. novembra sa na Slo-
vensku organizovala  naj-
väčšia bubnovačka roka. 
Rytmický buchot sa ozý-
val aj v našej materskej 
škole. Cieľom aktivity 
bolo dostať do povedo-
mia detí, že bez ohľadu 
na pohlavie, vek, sociálne 
postavenie či národnosť 
majú svoje práva a majú 
byť spoločnosťou rovna-
ko prijaté a rešpektované. 
Bubnovačka prebiehala v 
novembri na Slovensku 
už šiesty rok. Výnimoč-
nosť tohto ročníka bub-
novačky spočívala aj v 
tom, že Dohovor o prá-
vach dieťaťa slávi už 30. 
výročie.
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Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

Škôlkari na ceste

Dopravná výchova býva deťom naj-
lepšie priblížená formou hier, zábav-
ných činností a aktivít, riekaniek, 
pesničiek. Deti získavajú informácie 
o základných pravidlách cestnej pre-
mávky, ktoré potrebujú vedieť ako 
chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyk-
listi i cestujúci v hromadnej doprave. 
Priamo na vychádzke mali možnosť 
získať prehľad o tom, aké možné ne-
bezpečenstvo na nich číha, prakticky 
si precvičovali prechádzanie cez vo-
zovku po označených priechodoch 
pre chodcov, zopakovali dopravné 
značky, vyhodnocovali situácie z hľa-
diska bezpečnosti.

OZNAM
Obec Lenartov ako zriaďovateľ 

Materskej školy oznamuje 
rodičom detí navštevujúcich 
MŠ Lenartov, že prevádzka 

zariadenia sa začne po 
vianočných prázdninách 

7. januára 2020.

Škôlkari na cintoríne
V čase „dušičiek“ sme spolu 
s deťmi navštívili cintorín a 
uctili si pamiatku zosnulých. 
Deťom sme vysvetlili význam 
a vážnosť týchto sviatkov. Aj 
keď sú to malé deti, tak ako 
my dospelí citlivo reagujú 
na zmeny vo svojom okolí a 
takouto zmenou môže byť aj 
strata blízkeho človeka. Deti 
spolu s učiteľkami zapálili 
kahance pri kaplnke a  mod-
litbou vyjadrili spomienku 
na tých, ktorí už nie sú medzi 
nami.
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▶ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Na úvod začnem štatistikou. V ŠK sa nachád-
za 1355 knižných jednotiek. Z toho krásna lite-
ratúra – poézia, próza, náučná pre deti a mládež 
701 ks, krásna pre dospelých 360 ks, odborná 
pre deti a mládež 66 ks, odborná pre dospelých 
228 ks. Všetky tieto knižné jednotky sa evi-
dujú v elektronicko-automatizovanom systéme 
"MASK", kde sa vedie prírastkový a úbytkový 
zoznam kníh. 
Máme zaregistrovaných 133 používateľov. Z 

toho sú žiaci, pedagogickí pracovníci, ale aj 
ostatní používatelia z obce. Každý rok nám stú-
pa počet evidovaných čitateľov a to aj tým, že 
na medzinárodný deň knižníc v októbri prijí-
mame nových členov, žiakov tretieho ročníka 
základnej školy. Je to slávnostný akt, kde deti 

dostávajú preukazy čitateľa, skladajú sľub či-
tateľa a aby na tento deň nezabudli dostanú aj 
pamätný list. Každoročne k 31.12. sa komisio-
nálne robí inventarizácia knižnice, vyplňuje sa 
štatistický výkaz o stave ŠK, ktorý sa elektronic-
ky zasiela na štatistický úrad do Bratislavy a raz 
za 5 rokov sa robí revízia ŠK. Nedá mi nepove-
dať, že naša ŠK už nie je tá, čo bola predtým. V 
ŠK sa nielen číta a knihy vypožičava, ale pri-
pravujeme pre čitateľov rôzne knižné, vzdelá-
vacie, kultúrno-spoločenské podujatia, besedy, 
exkurzie, voľnočasové-športové aktivity a to aj 
v spolupráci so ZŠ a KC. 
Riadime sa podľa plánu aktivít, ktorý máme 

vypracovaný na celý rok. V tomto roku 2019 
sme pripravili spolu 37 aktivít. 

Školská knižnica pri ZŠ Lenartov zaznamenala aj v tomto roku pozitívny posun vo viacerých 
ukazovateľoch, ktoré vypovedajú o jej kladnom vývoji. Prispeli sme k tomu aj tým, že každo-

ročne obohacujeme náš knižničný fond novými knihami a pre našich čitateľov pripravujeme rôzne 
knižné, vzdelávacie, športové a kultúrno-spoločenské podujatia. 

Stav a činnosť našej ŠK

• športový deň – opekačka,
• osveta zdravia – rómska osada,
• čítanie v čítarni s MŠ,
• poznávací výlet – Bardejovské Kúpele,

Realizované aktivity v druhom polroku 2019

• futbalový turnaj – rómska osada chlapci a dievčatá,
• beseda "Bezpečne na cestách" s preventivistkou OR PZ – por. Pekaríkovou,
• beseda k 75. výročiu SNP – J. Bortník, M. Barbuľak,
• čítanie s porozumením v prírode,
• európsky týždeň športu – športové aktivity – rómska osada, 
• beseda "Osveta zdravia" – rómska osada,
• beseda so seniormi "Bezpečná jeseň života" s por. Pekaríkovou z OR PZ,
• MDK – môj najzaujímavejší príbeh z knihy, ktorú som prečítal,

Poznávací výlet – Bardejovské Kúpele
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• popoludnie v knižnici – slovné hry, riekanky,
• zážitkové čítanie – starká číta rozprávku,
• Vianoce – zima v knihách,  
• vianočná besiedka – koledy.  

Všetky tieto aktivity sú zdokumentované na obecnej 
stránke školstvo – školská knižnica. Takéto a rôzne 
iné aktivity plánujeme rozvíjať aj naďalej, lebo vďaka 
nim nám pribúda nielen členov, ale aj spokojných či-
tateľov.  
Veľké ďakujem za spoluprácu patrí Ing. Jane Bľando-
vej, MBA, pani riaditeľke ZŠ Mgr. I. Petrikovej, všet-
kým pedagógom ZŠ ako aj KC Mgr. I. Balogovej, Mgr. 
J. Kačmárovej, Marekovi Bilému a teším sa na spolu-
prácu v ďalšom roku. Želajme si navzájom veľa zdra-
via, tvorivých síl a pracovného elánu v nasledujúcom 
roku 2020.

"Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, 
kto v nej nevie čítať."

Mária Leškovská, knihovníčka Skladanie sľubu čitateľa

Beseda k 75. výročiu SNP

» Knihy na povinné čítanie nájdete aj 
v školskej knižnici «

Na základe pripomienok návštevníkov školskej knižnice v Le-
nartove sme literárny fond rozšírili o niektoré knihy, ktoré sú 
povinným čítaním aj pre žiakov druhého stupňa základnej školy. 
Boli zakúpené tieto knihy:
Jazdci časom, detektívka od Dominika Dána, Starec a more, 
Zvieracia farma, Jana Eyrová, Chlapec v pásikavom pyžame, 
Kam zmizla Aljaška?, Džínsový denník a Strach od Jozefa Kariku.
V roku 2020 plánujeme ako povinné čítanie zakúpiť detektívky 
od Agáthy Christie, od Sienkiewicza Púšťou a pralesom, od 
Martina Kukučína Rysavú jalovicu a Veľkou lyžicou a od J.G. 
Tajovského Ženský zákon. 

Menia sa otváracie 
hodiny v školskej 

knižnici 
Od 01.01.2020 sa menia otvá-
racie hodiny v školskej kniž-
nici:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

10.00 – 15:30 hod.
10.00 – 15:30 hod.
10.00 – 17:00 hod.
10.00 – 15:30 hod.
10.00 – 14:00 hod.
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Komunitné služby v mestách a obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných róm-

skych komunít v I. fáze svojho pôsobenia v 
obci Lenartov poskytovalo predovšetkým  pro-
gramy na rozvoj osobnosti, sebestačnosť, rieše-
nie primárnych problémov a potrieb miestnej 
komunity. Prijímateľmi sociálnych služieb sú 
sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, ktorí 
nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, 
blízkych osôb, komunity nájsť primerané rie-
šenie svojho sociálneho problému. Všetky čin-
nosti  boli realizované na základe potrieb a zá-
ujmov prijímateľov sociálnych služieb. V I. fáze 
(5/2018-10/2019) komunitné služby v mestách 
a obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít využilo služby registrova-
ných 318 klientov z toho 196 žien a 122 mu-
žov. Služby sú poskytované ako v centre, tak aj 
v teréne. Od 1.11.2019 začala II. fáza projektu 
(11/2019-2/2022). 

Júl 2019
MD vtipov, Twister, Zmrzlinky, Pija-
vice lekárske, Hasiči, Porovnávanie, 
Hry v exteriéri, Môj kamarát – ko-
láž, Čítanie v prírode, Zuby – osve-
ta zdravia, Indiánske pierka,  Ping-
-pong, Hádaj na čo myslím, Diktát, 
Človeče nehnevaj sa, Lekno biele, 
Dedina očami detí, Pokladnička, 
Melón, MD priateľstva, Prázdniny s 
komunitou.

August 2019
História Bardejovských Kúpeľov, 
Slíz, MD spomienky na holokaust 
rómov, Hulá hop reťaz, Deň Ma- Rozlúčka s letom

▶ Aktivity komunitného 
centra  júl – december 2019

tice Slovenskej, Kreslenie kriedami, Konfety, 
MD odpúšťania, Origami, Kliešťová encefali-
tída, Skákanie gumy, MD mládeže, Násobilka, 
Dopravné prostriedky, Krvný tlak, Maľovanie 
podľa tieňa, Húseničky, Dôsledky záškoláctva 
u detí, Stavovce, Korunky z farebného papie-
ra, Starostlivosť o živé sochy, SNP, Obrázky 
jedným ťahom, Životospráva v rodine, Komu-
nitný futbal, Finančné poradenstvo, Obraz z 
kvetín, Pálenie vatry, Rozlúčka s letom. 

September 2019
Matematika, Ujo Ľubo, Jabĺčko z farebného 
papiera, Stoj, pozor, choď, Práca s ihlou a ni-
ťou, Obojživelníky v prírode, Ploštice, Farebné 
bubliny, Záchranárik 155, MD čokolády, Vývoj 
motýľa, Svetový deň prvej pomoci, Športový 
deň s opekačkou, Strašiak, Denný poriadok 
žiaka, Listové odtlačky, Cigarety a oheň, Ku-
kuričky, Angličtina, Dopravné značky, Hlista 
detská, Futbal s mamičkami, Farebná servítka, 
Zmysly človeka, Svetový deň jazykov, Jesenný 
obrázok, Protiklady, Svetový deň srdca. 

Október 2019
MD hudby, MD starších, Čelenky, Ako sa správ-
ne učiť, Pexeso, Domáce zvieratá, SD úsmevu, 
Babie leto – pavúčiky, Moja adresa, Hrášok, 
Splátkový predaj, Naša bezpečnosť, Čísla na 
číselnej osi, Spoločenské hry, Metla z farebné-
ho papiera, Hovorme o jedle, Deň bielej palice, 

V centre prebiehajú skupinové, 
či individuálne aktivity:

• voľno-časové záujmové činnosti,
• preventívne aktivity,
• pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
• sociálna rehabilitácia dospelých,
• pomoc pri právom chránených záujmov,
• špecializované poradenstvo,
• základné sociálne poradenstvo.
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Vojaci

SD umývania rúk, Obrázky z 
nastrúhanej ceruzky, Balenie 
mydlových srdiečok, Jesen-
ný strom, Dni v týždni, Švá-
by, Slovná zásoba-Anj,  MD 
školských knižníc, Tajničky, 
Vystrihovačky, Hudobná vý-
chova, SD sporenia. 

November 2019
SD behu, Ježko z farebného 
papiera, Básničky, Adventný 
kalendár, Tvorivé ručičky, 
Kresba uhlíkom, Bio polícia, 
Dekorácie z novín, Bubno-

Môj kamarát – koláž

vačka, MD bez fajčenia, Zimná 
výzdoba, SD pozdravov, Advent-
ný veniec, Gombíková stonožka, 
Triedenie komunálneho odpadu, 
Maľba na výkres, MD nenakupo-
vania, Prepis textu, Čítanie, Me-
no-mesto-zviera-vec, Nízkopra-
hový klub detí, Výroba bižutérie, 
Upratovanie okolia.

December 2019
Vianočné stolovanie, Vianočné 
oblátky, Sušenie ovocia, Vianoč-
né pohľadnice,Vianočná guľa, 
Básničky na sv. Mikuláša, Via-
nočné koledy, List Ježiškovi, Sán-

kovačka, Stavanie snehuliaka, Biblio-
téka-sv. Mikuláš, Tradičné vianočné 
menu, Výroba vianočného darčeka, 
Balenie vianočného darčeka, Via-
nočná výzdoba centra, Rozumné na-
kupovanie pred Vianocami-finančné 
poradenstvo, Matematika-sčítavanie, 
odčítavanie, Slovenský jazyk - vybra-
né slová, slovná zásoba, Zdobenie 
medovníkov.
Komunitné aktivity: Vojaci, Nepe-
čená torta, Futbalový turnaj, SNP, 
Ujo Ľubo, Športové hry s opekač-
kou, Hasiči, Chrup, Hovorme o jedle, 
Bubnovačka,  Adventný veniec, Via-
nočné oblátky – pečenie. Hasiči

Komunitné aktivity sme realizovali v spolupráci s Obecným úradom Lenartov, Základnou školou, 
Školskou knižnicou, Materskou školou, DHZ Lenartov, Osvetou zdravia, ÚPSVaR Bardejov Mgr. 
Ing. Nováková, preventivistka PZ por. Ing. Kvetoslava Pekáriková, p. Bortník, p. Barbuľák  ktorým 
patrí  naše ĎAKUJEM. Fotografie z týchto a ďalších pripravovaných aktivít nájdete na obecnej 
stránke. Mgr. Ivana Balogová, garant KC
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■ Obec Lenartov poskytuje terénnu opatrovateľskú službu 
v domácnosti klientov

Len málo ľudí v seniorskom veku uprednost-
ňuje domovy sociálnych služieb. Pokiaľ im 

to zdravotný stav dovoľuje, väčšina volí pobyt 
v domácom prostredí. Je to prirodzenejšie, ako 
byť umiestnený v sociálnom zariadení. Ale keď-
že príbuzní klienta musia často pracovať a ne-
stíhajú zabezpečovať všetky povinnosti, objed-
návajú si opatrovateľskú službu. Opatrovateľom 
môže byť fyzická osoba, ktorá
• má vzdelanie získané v študijnom odbore so 

zameraním na opatrovanie alebo na posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

• absolvovala akreditovaný kurz opatrovania 
najmenej v rozsahu 220 hodín.

Opatrovateľom môže byť osoba, ktorá spĺňa 
aspoň jednu z uvedených podmienok, nie je 
podmienka, aby spĺňala obidve. Opatrovateľky 
navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase 
a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobsluž-
ných výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné 
sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli.
Obec Lenartov prevádzkuje opatrovateľskú 

službu v domácnosti klientov od roku 2016. V 
súčasnosti obec zamestnáva 8 opatrovateliek, 
ktoré spĺňajú podmienky zákona. Toho času 
prebieha v obci projekt z európskych fondov 
(Implementačná agentúra MPSVR SR, BA), v 
ktorom sa časť miezd opatrovateliek refunduje 
a to až do marca 2021.
Opatrovateľka pomáha pri starostlivosti o opa-

trovanú osobu v jej prirodzenom prostredí, pri 
jej každodenných životných úkonoch:
a) Sebaobslužné úkony: pomoc pri základnej 
osobnej hygiene, stravovanie, pitný režim, por-
ciovanie jedla, kŕmenie, sprievod na toaletu, 
pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a pod.
b) Úkony starostlivosti o domácnosť: nákup 
potravín, drogérie a jednoduchého spotrebné-
ho tovaru, príprava jedla, varenia, zohrievanie 
jedla, donáška jedla do domu, bežné upratova-
nie domácnosti, iné jednoduché úkony spojené 
s chodom o domácnosť
c) Základné sociálne aktivity: sprievod na 
lekárske vyšetrenie, sprievod pri vybavovaní 
úradných záležitostí, sprievod pri záujmových 
činnostiach, na nákup, prechádzky, predčítava-
nie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri 
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie 
a pri nakupovaní.
Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto čin-

nosti je potom zaradený do jedného zo šiestich 

stupňov odkázanosti, podľa zákona o sociál-
nych službách č. 448/2008 Z. z.. Aby mal ná-
rok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť 
minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje 
príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudko-
vej činnosti. Sociálny pracovník obce následne 
posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, 
starostlivosti o domácnosť a úkony pri usku-
točňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah 
pomoci v týchto oblastiach sa stanovuje v ho-
dinách. Komplexnosť lekársko-sociálneho po-
súdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu 
a určenie jej rozsahu vytvára predpoklady pre 
zvýšenie objektivity celkového procesu po-
sudzovania pre uvedené účely.
Ak je váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú 

službu, treba o ňu písomne požiadať obec. Tá 
vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú čin-
nosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkáza-
nosti, respektíve neodkázanosti na opatrova-
teľskú službu. Organizovanie opatrovateľskej 
služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú 
službu žiadateľom a aj jej financovanie je podľa 
zákona originálnou kompetenciou obce. O pe-
ňažný príspevok na opatrovanie je možné po-
žiadať aj prostredníctvom Úradu práce, sociál-
nych vecí  a rodiny, Dlhý rad 17 v Bardejove na 
oddelení peňažných príspevkov na kompenzá-
ciu ŤZP a posudkových činností. 

Mgr. Michaela Mokrišová

■ Pracovné rokovanie s inves-
torom 4 x 6 b. j. na rómskej osade

Dňa 27.11.2019 sa v malej sále Obecného úra-
du uskutočnilo pracovné rokovanie s inves-

torom 4 x 6 b.j. na rómskej osade. Rokovanie 
prebehlo za účasti investora p. Henricha Kopr-
du ml., starostky obce, poslancov OZ, členov 
miestnej občianskej poriadkovej služby Lenar-
tov a terénnych pracovníčok obce. Hlavnou té-
mou rokovania bolo objasnenie postupov súvi-
siacich so začatím výstavby 4 x 6 b. j. na rómskej 
osade, ktorá by mala začať na jar 2020. Pracov-
né rokovanie bolo zvolané na základe posunu-
tia výstavby bytov, ktoré sa pôvodne malo začať 
realizovať v priebehu r. 2019. Z objektívnych 
príčin sa výstavba posunula na r. 2020. Je po-
trebné podotknúť, že Štátny fond rozvoja býva-
nia schválil na tento účel obci cca 700.000 eur.

Mgr. Michaela Mokrišová
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▶ SEPARÁCIA ODPADU marginalizovanou rómskou komunitou

  ▶ Miestna občianska poriadková služba 0911 877 721

V našej obci pôsobí od 01.12.2017 miestna 
občianska poriadková služba, ktorá po-

zostáva z ôsmich členov. Členovia MOPS sú 
obci nápomocní  pri rôznych činnostiach či už 
je to obecná akcia, aktivačné práce alebo svo-
jou pochôdzkovou činnosť  zabezpečujú  nielen 
marginalizovanú rómsku komunitu, ale aj celú 
obec. V rámci svojej komunity boli mnohokrát 
tí, ktorí stáli pri riešení krízových situácií, spo-
lupracujú s políciou a záchrannou službou, 
pomáhajú aj pri bezpečnom prechode detí do 
školy a cesty späť. Obyvatelia obce vedia, že v 
prípade potreby sa môžu na členov MOPS ob-
rátiť. MOPS je v týchto chladných dňoch vy-
bavená zimným oblečením a vhodnou obuvou, 
boli im odovzdané vysielačky pre uľahčenie ko-
munikácie medzi jednotlivými členmi. V zim-
nom období zabezpečujú priechodný vchod na 
cintorín, pomáhajú našim starším obyvateľom 
pri odhŕňaní snehu, aby sa mohli bezpečne po-
hybovať v okolí svojich obydlí. V prípade potre-

Aj marginalizovaná róm-
ska komunita spolu-

pracuje pri  triedení odpadu 
a tým prispieva k zníženiu 
znečistenia životného prostre-
dia. Obec Lenartov získala cez 
Európsky sociálny fond finan-
covanie realizácie stojísk pod 
kontajnery, na ktoré boli ná-
sledne umiestnené tri zberné 
nádoby o objeme 7 m³ a slúžia 
na separáciu odpadu pre textil, 
plasty a sklo. Celková suma 
3900 eur bola preplatená cez 
projekt Sanácia čiernych sklá-
dok.  Znečistením dochádza k rôznym nežiadu-
cim úkazom ako sú domáci škodcovia či rôzne 
ochorenia spôsobené zlou hygienou. Obyvate-
lia rómskej osady boli usmernení ako správne 
separovať odpad,  a aby k separovaniu viedli aj 
svoje deti. V komunite má triedenie odpadu 
kladnú odozvu, kontajnery sa využívajú pri ka-
ždodennom upratovaní. V prípade znečistenia 

kontajnerov musia obyvatelia rómskej margi-
nalizovanej komunity vykonať nápravu a samy 
správne vytriediť odpad. Veríme, že týmto 
správnym prístupom k životnému prostrediu 
dávame odkaz pre ďalšie generácie a naša róm-
ska komunita pôjde príkladom pre všetkých. 

Mgr. Katarína Štibrichová

by pomoci, môžete kontaktovať obecný úrad 
a požiadať o pomoc MOPS alebo ich kontak-
tovať priamo na hore uvedené telefónne čís-
lo. Každá obec by bola vďačná mať takýchto 
spoľahlivých zamestnancov ako sú členovia 
miestnej občianskej poriadkovej služby. 

Mgr. Katarína Štibrichová
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Turistická útulňa na Kráľovej studni už kapa-
citne nepostačovala  našim aktivitám a tiež 

turistom, ktorí čoraz viac navštevujú územie 
Kráľovej studne. Po odkúpení pozemku sme sa 
minulého roku rozhodli, že ju zrekonštruujeme. 
A tak od  jari do jesene  sme odpracovali množ-
stvo dobrovoľníckych hodín. Postavili pivnicu, 
vymurovali obvodové múry, krov a prikryli 
strechu. Následne osadili okná a dvere. A tohto 
roku sme mali v pláne celú rekonštrukciu do-
končiť. Veľkou pomocou pri výstavbe okrem 
našej práce bolo, že sme  použili aj prostriedky 
z grantov Komunitnej nadácie Bardejov, Ko-
munitnej nadácie Veľký Šariš a tiež aj z Úradu 
vlády, za čo im patrí veľká vďaka. Všetko, čo 
sme si naplánovali sa nám aj podarilo naplniť. 
Stále sme rozmýšľali ako zatraktívniť prostredie 
na Kráľovej studni. Tak vznikla myšlienka, aby 
v časti turistickej útulne vznikla malá horská 
knižnica. Oslovili sme darcov, ktorí ochotne 
poskytli knihy do knižnice. A 19.6.2019 sme 
pri našom tradičnom podujatí Lenarovský re-
briňák slávnostne otvárali jedinečnú horskú 
knižnicu na Kráľovej studni. V tomto roku dňa  
5.2.2019 nás navždy opustil Ján Kavulič – lenar-
tovský rodák, ktorý celý svoj život zasvätil na-
šej obci Lenartov. Dlhé roky písal miestnu kro-

■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulého leta   ■

Slávnostne odhalenie turistickej útulne

▶ PREMENY NAŠEJ ÚTULNE @ LENARTOVSKÝ REBRIŇÁK 2019

niku, hral v kostole na 
organe, bol poslancom 
obecného zastupiteľstva. 
V obci zorganizoval nie-
koľko úspešných výstav, 
vedel krásne rozprávať 
o histórii našej obci. Bol 
dlhoročným členom vokálno – inštrumentálnej 
hudobnej skupiny Pedagóg, členom Zboru pre 
občianske záležitosti pri Mestskom národnom 
výbore v Bardejove, členom speváckeho zboru 
COLLEGIUM CANTORUM. Bol tiež predse-
dom Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Lenartove, náš 
dlhoročný sympatizant, ktorý veľmi rád chodil 
na Kráľovu studňu a veľmi sa tešil, ako raz do-
končíme práce na rekonštrukcii útulne. Aj preto 
sme sa rozhodli, že turistickú útulňu pomenu-
jeme práve po Jánovi Kavuličovi. Slávnostne ju 
otvárali spisovateľ Anton Marec, ktorý prezen-
toval novú knihu o Bardejove a tiež známy fo-
tograf, cestovateľ Dionýz Dugas. Lenartovský 
rebriňák taktiež ponúkol bohatý kultúrny pro-
gram. Pripravené boli rôzne hry, deti sa mohli 
povoziť na koníkovi, ľudí zabával ľudový zabá-
vač, vystúpili viacerí speváci a aj tento rok bola 
pripravená charitatívna tombola.
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Tesne pred štartom behu na Kráľovej studni

Aj tento ročník sme organizovali v spolu-
práci s obcou Lenartov. Sme veľmi radi, 

že na štart sa postavilo opäť viac bežcov ako 
pred rokom, spolu ich bolo 113. Aj to svedčí o 
tom , že tento beh je naozaj na dobrej úrovni a 
bežci sa radi vracajú do Lenartova na tento beh. 
Všetkých bežcov na štarte privítala a zároveň 
odštartovala starostka obce Ing. Jana Bľandová, 
MBA. Na štarte bol  aj trojnásobný olympionik 
Martin Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry, ktorý aj 
vyhral v hlavnej kategórii. Ale víťazi boli nao-
zaj všetci, ktorí dobehli do cieľa. A všetci si po-
chvaľovali nielen perfektnú organizáciu behu, 
ale hlavne krásnu prírodu. Najväčšiu radosť 
sme mali hlavne z toho, že sme mohli v cieli 
privítať aj prvú lenartovčanku Lenku Harňáko-
vú. V tradičnej kategórii "najlepší lenartovian" 
už máme pravidelne štyroch-piatich bežcov, ale 
tohto roku sme mali aj jednu ženu. Aj to svedčí, 
že tento beh dokáže dobehnúť každý, kto sa, čo 

▶  8. ROČNÍK BEHU DO KOPCA NA KRÁĽOVU STUDŇU
len trocha venuje behu. Verím, že aj v budúcom 
roku sa na štart postaví znova viac štartujúcich.  

Toto boli naše najväčšie podujatia počas leta, 
ale naši členovia sa po celý čas starali, aby turis-
ti, ktorí k nám prichádzajú na Kráľovu studňu, 
tam vždy našli čisto, vykosené a hlavne, aby sa 
tam cítili príjemne. A tak chcem týmto poďa-
kovať všetkým našim členom, sponzorom, ale 
aj našim sympatizantom za všetko, čo pre nás 
počas celého roka urobili a popriať nielen im, 
ale aj všetkým čitateľom týchto novín veselé 
prežitie Vianočných sviatkov. Zároveň chcem 
pozvať všetkých na naše najbližšie podujatia:
• 10. ročník silvestrovského výstupu na Min-

čol – 31.12.2019
• 9. ročník Zimného prechodu okolo Kráľo-

vej studne – 25.01.2020
Text: Marián Dudra, predseda OZ Kráľova studňa

Foto: archív OZ

• BETLEHEMSKÉ SVETLO •

Tento rok už po jubilejný tridsiaty raz zavíta na Slovensko plamienok zo samot-
ného Betlehema. 26. novembra bolo odpálené Betlehemské svetlo v Bazilike 

narodenia za prítomnosti veriacich a pútnikov z celého sveta. Svetlo bude na Šted-
rý deň svietiť v celej Európe, v USA a tiež v niektorých krajinách Južnej Ameriky. 
Do našej obce ho dopravia, tak ako po iné roky, členovia DHZO. Privezú ho z 
Bardejova a roznesú po celej obci. Presný čas bude vyhlásený v obecnom rozhlase.
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Naši seniori

Neviem priatelia, ale život okolo nás beží 
akosi rýchlo, priam uteká. Hodiny, dni, 

týždne, mesiace a už tu máme Vianoce a koniec 
roka, pričom tie predchádzajúce ešte máme v 
čerstvej pamäti. My to asi nemôžeme zmeniť, 
ale, čo môžeme zmeniť a dať tomu správnu 
podobu je obsah dní, týždňov i celého nášho 
života. Akými skutkami ich naplníme.
Už od dávna je to tak, že deti chodia do školy, 

mladí sú v práci, no ďalší v poradí sú na zaslúže-
nom dôchodku. Tak je tomu aj u nás v Lenartove.
Rok 2019, ktorý sa onedlho stane minulosťou 

sa u nás niesol v duchu spomienok na nášho 
patróna Sv. Leonarda, spolu sme si pripome-
nuli 1 460 výročie jeho smrti, navštívili sme 
miesto, kde žil a je aj pochovaný, zúčastnili 
sme sa koncertu na jeho počesť (na odevoch 
máme jeho posvätený odznak), ale boli to aj 
oslavy 75. výročia SNP i ďalšie udalosti v našej 
obci. Všetkého tohto diania sa zúčastňovali aj 
naši seniori, niektorí viac, niektorí menej, 
teda kto ako mohol a chcel. Niektorí žiaľ 
nechceli. 
Mnohí sa do diania zapojili cez aktivity 
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska a nebolo ich málo. Udalosti a 
činnosť v prvom polroku sme Vám priblí-
žili v júnovom vydaní Lenartovčana, tak 
sa pozrime spoločne na dianie v druhom 
polroku. V mesiaci júl na sviatok Sv. 
Cyrila a Metoda to bolo tradičné stretnu-
tie občanov pri kaplnke Panny Márie na 
Kráľovej studni spojené s občerstvením 
v lone krásnej prírody s prispením obce 
Lenartov. Zúčastnili sme sa aj Levočskej 
púte v počte 24 osôb. Hneď o mesiac to 
boli Letné športové hry seniorov, kde sme 
popri tradičných loptových a kolkových 
disciplinách vyskúšali aj streľbu z gumipuš-
ky a hoci nám to veľmi nešlo, o to bolo 
viac smiechu. Víťazi obdržali vecné ceny i 
medaily, bolo aj občerstvenie, a to všetko 
s prispením obce Lenartov. Nezabudli 
sme ani na poďakovanie za novú úrodu a 
„Naľešnikove hodi“ i besedu o nebezpečen-
stvách podvodov páchaných na senioroch 
v podaní pracovníčky OR PZ Bardejov 
a spolupráci s Komunitným centrom 
Maják v Lenartove. V mesiaci október to 
bolo tradične očakávané a veľkej obľube 

„Potešujme sa navzájom láskou, aby nad nami nezvíťazila 
mamona a nepostihla nás smutná prázdnota staroby.“

sa tešiace stretnutie seniorov s vedením obce 
spojené s kultúrnym programom i bohatým 
občerstvením a poukážkou na nákup liekov. 
Veľmi pekne za to v mene všetkých zúčastne-
ných ĎAKUJEM. V pláne práce na rok 2019 
mala ZO JDS zorganizovať koncert chrámo-
vých zborov na poctu sv. Leonardovi a dostali 
sme na to od obce príspevok na pokrytie časti 
nákladov, nakoniec sa tento koncert organizo-
val v spolupráci s obcou i farnosťou Lenartov. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom úprimne 
podieľali a osobitne ďakujem členkám ZO JDS 
Lenartov za krásne „leonardove koláče“ pre 
účastníkov koncertu i za to že peniaze od obce 
venovali na zabezpečenie odznakov. Vzhľadom 
na vážnosť uvedeného podujatia, ďakujem 
Frédérikovi Jacq (Žak), za osobný prínos pre 
našu obec, poslancom OcZ, pani starostke i 
duchovnému otcovi za zodpovedný prístup k 
celému podujatiu, ako aj účinkujúcim.                                                       

„Deptaňe kapusti“
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Ján Bortník predseda ZO JDS

Postupne ako pribúdajú dlhé zimné večery, naši 
seniori chcú urobiť niečo aj pre svoje zdravie, a 
preto sa okrem športovania rozhodli pripraviť 
spoločne osvedčenú zdravú pochúťku sloven-
ských rodín v podobe „kvašnej kapusti“, plnej 
vitamínov a iných dobrôt. „Deptac kapustu“ 
prišli mnohí aj s vnúčatami a vyskúšali si to 
vo veľkom sude v útulnej dobovo vyzdobenej 
zasadačke kultúrneho domu. Bolo rušno, bolo 
veselo a spoločne sa  pohostili s občerstve-

ním podľa toho, kto, čo priniesol. Dúfajme, že 
kapusta dobre vykysne a už teraz Vás pozýva-
me na „Trojkráľovu kapustnicu“ a možno budú 
aj „Jašľičkare“.
Nuž teda na záver Vám milí čitatelia v mene 

lenartovských seniorov vinšujem radostné 
prežitia vianočných sviatkov v kruhu rodín pri 
dobrom zdraví a pohode a šťastlivý a požehna-
ný nový rok 2020. 

◆ Blížia sa voľby, 
pozor na priestupky!

Predseda NR SR vyhlásil voľby do Národnej 
rady SR na sobotu 29. februára 2020. Vo-

lebné pravidlá sú upravené zákonom. V prípa-
de ak volič nesprávne upraví hlasovacie lístky a 
požiada okrskovú volebnú komisiu o vydanie 
nových hlasovacích lístkov, komisia mu za ne-
správne upravené hlasovacie lístky vydá nové. 
Zároveň je volič povinný nesprávne upravené 
hlasovacie lístky vložiť do schránky na odlože-
nie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov. Nedodržanie tejto povin-
nosti je priestupkom. Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku 
do volebnej schránky v jeho prítomnosti vlo-
žila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej 
komisie.

◆ Ako triediť sprej

Plastové vrchnáky zo sprejov 
patria do žltého kontajnera. 

Kovové spreje vyhoďte do kontaj-
nera alebo vreca s kovovým odpa-
dom. Pred vyhodením odstráňte 
aj malý plastový rozprašovač z 
fľaše, plastovú hadičku z fľaše v 
žiadnom prípade nevyberajte, 
nádoba je pod tlakom, je to ne-
bezpečné. Sprej vyhadzujte vždy 
prázdny a výhradne len ak ide o 
obal z kozmetických výrobkov 
ako lak na vlasy, pena na holenie, 
antiperspirant a podobne. Spre-
je s farbami, technickými lakmi, 
tesniacimi a inými penami patria 
výlučne na zberný dvor, pretože 
obsahujú nebezpečné látky.

◆ Chovatelia ošípaných, pozor! 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmerňuje postup re-
gistrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na 
domácu spotrebu. Chovateľ si vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tlačivo „Regist-
rácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“: 
• vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie,
• vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – ÚPZ Žilina, Rosin-

ská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“),
• bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ 

nebude zaregistrovaný v CEHZ,
• CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6-miestneho 

alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D" a ďalej päť číslic (napr. 
D12345),

• pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na 
domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS. 

POZOR! Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred 
na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/
kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Po-
kuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1 000 eur. 
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◆ PENZISTI, chcete dostať 
naspäť zaplatené dane?

Od dane je oslobodený príjem do výšky polo-
vice nezdaniteľnej časti základu dane. V tom-
to roku tak penzisti môžu celkovo zarobiť bez 
daní maximálne 1 968,67 eura.

O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám za-
mestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celko-

vý hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov.
• Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí 

sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí 
majú len príjem zo zamestnania, podávajú 
daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie 
budete potrebovať potvrdenie od zamestná-
vateľa o výške príjmu a zrazených daní a od-
vodov. Toto potvrdenie vám každý zamestná-
vateľ musí vystaviť.

• Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak po-
žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie 
ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám 
síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom 
prípade vám daňový úrad nevráti žiadne 
dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové 
priznanie.

• V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej 
sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výš-
ku dôchodku však musia uviesť len tí pen-
zisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im 
vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného 
minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplat-
ku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zá-
robok bol nižší ako polovica nezdaniteľného 
minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

• O vrátenie daňového preplatku je potrebné 
požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je pri-
amo súčasťou daňového priznania. Nachádza 
sa v jedenástom oddiele daňového priznania 
typu A. Penzista si vyberie, či chce peniaze 
poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak 
niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, 
bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak 
mu ho daňový úrad nevráti.

Od 1. októbra 2019 polícia  v záujme ochra-
ny života a zdravia účastníkov cestnej 

premávky vo zvýšenej miere využíva inštitút 
objektívnej zodpovednosti. To znamená, že v 
prípade nedodržania dopravných predpisov 
vám príde pokuta priamo domov poštou bez 
toho, aby vás na ceste zastavili policajti. Pre-
to svoje schopnosti pri vedení vozidla treba 
prispôsobiť počasiu.
Nadránom a podvečer je aktívna aj lesná zver. 
Myslite na to, keď prechádzate cez prostredie, 
v ktorom sa zvieratá pohybujú. Srnka, ale 
aj zajac, dokáže spôsobiť vážne poškodenie 
vozidla, nehovoriac, že zrážka s nimi môže 
skončiť tragicky. Preto sa zvieratám nesnaž-
te vyhnúť vo veľkej rýchlosti. Následky šmy-
ku totiž môžu byť oveľa väčšie ako zrážka so 
zvieraťom. Ak dôjde ku kolízii, zrazenú zver 
nikdy neberte, ale zavolajte políciu, poľov-
né združenie, štátnu ochranu prírody alebo 
správcu cestnej komunikácie.

Skontrolujte si osvetlenie vozidla a dajte si 
odstrániť prípadné nedostatky. Zvýšte svoju 
pozornosť, jazdite opatrne a predvídavo.

◆ POLÍCIA informuje

◆ Občania, NEDAJTE SA 
OKLAMAŤ!

Polícia SR upozorňuje na podvodné ko-
nanie zamerané na starších a osamelých 

občanov.
 
V dobe od začiatku roka 2018 do októbra 
2019 páchateľ prostredníctvom internetovej 
komunikácie kontaktoval pani Helenu s tým, 
že je právny zástupca po poručiteľke, ktorá 
tragicky zahynula pri autonehode a v banke 
zanechala 7,5 milióna dolárov. Páchateľ ďalej 
pani informoval, že tieto finančné prostried-
ky môžu byť na základe testamentu nebohej 
ženy prevedené na účet oslovenej Humen-
čanky. Aby páchateľ potvrdil svoje tvrdenia, 
posielal poškodenej rôzne certifikáty, pričom 
žiadal o zaplatenie poplatkov. Celková suma 
predstavuje 60-tisíc eur. Poškodená podľa 
polície poslala peniaze cez Western Union 
do Afriky, dedičstva a ani vrátenia peňazí sa 
však nedočkala.
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Život má svoje prísne 
pravidlá, lebo asi to 

tak musí byť, že čas plynie 
iba dopredu, voda netečie 
do kopca a po jeseni prí-
de zima. Tichučko, nená-
padne, z večera do rána. Ešte 
ju nikto ani nečaká, keď odrazu 
priskočí. A o rok staršie oči a očká sa pozerajú 
spoza okna na svet, v ktorom sa opäť raz opa-
kuje zázrak bielej rozprávky. So spomienkami 
na detstvo, s čarovnými príbehmi, v ktorých 
ožívajú všetky krásne zabudnuté zvyky, magic-
ké obrady, čáry-máry, čo voľakedy budúcnosť 
určovali a život robili krajším a zázračnejším.
Možno práve v tento čas, keď sa z neba sype 
sneh, malý anjelik na svojej púti po nebi na 
chvíľočku zablúdi k nám na zem. Brodí sa závej-
mi, prechádza po cestách s lampášikom v ruke. 
Ku každému domu zájde, do každého obloka 
nazrie, aby starému i mladému do srdca vložil 
aspoň kúštik zázračnej chvíle. V jeho stopách 
kráča očakávanie a lampášikom v srdci každé-
ho človeka rozsvecuje vieru, lásku a nádej. 
Aj v dedine sprevádzalo zimné obdobie voľa-

kedy množstvo zvykov a tradícií. To všetko vr-
cholilo práve v predvianočnom čase, kedy sa 
dni skracovali a noci predlžovali. Ľudia verili, 
že zlé sily nadobúdajú svoju tajomnú moc, že 
práve teraz pri rôznych 
obradoch sa môže roz-
hodovať o dobrej či zlej 
budúcnosti a tak bolo tre-
ba všetko presne a prísne 
dodržiavať, aby sa celkom 
na nič nezabudlo. Či to už 
boli zvyky na Katarínu, 
Ondreja, keď sa lialo olo-
vo alebo na Luciu, keď s z 
domu vymetalo všetko zlé. 
Konečne prišla dlho oča-

kávaná chvíľa, keď pri 
vianočnom stromčeku 
zasadla rodina k štedrove-
černému stolu a všetci jed-
li z jednej misky. Od stola, 
spevneného železnou reťa-
zou aby rodina po celý rok 

držala spolu, nesmel nikto 
odísť. Krájalo sa jabĺčko, 
sfukovala sviečka... Ur-
čite aj vtedy, tak ako te-
raz, bola na Vianociach 

najkrajšia detská radosť, 
hoci darčeky boli skromné, 

niekedy žiadne. Dedinou sa ozýval 
spev betlehemcov a koledníkov, ktorí zvestova-
li ľuďom dobrej vôle radostnú zvesť narodenia 
Spasiteľa. Ešte polnočná svätá omša, umývanie 
sa studenou vodou i peniazmi na Božie naro-
denie, aby všetci boli zdraví a bohatí, sviatok sv. 
Štefana a vianočné sviatky sa pomaly chýlili ku 
koncu. Keď sa nad bielou krajinou ozvalo zvo-
nenie zvonov, práve sa lámal starý rok a prichá-
dzal nový. Už len sviatok Troch kráľov završo-
val zvykoslovia týkajúce sa Vianoc.
Traja malí králi od tých čias každý rok putujú 
bielou krajinou. Tak ako pred dvoma tisíckami 
rokov ich predchodcovia, traja králi či traja mu-
drci, čo zjavenie sa jasnej hviezdy predpovedali. 
Tá hviezda ich priviedla až k maštaľke, v ktorej 
sa Márii narodilo dieťatko. Ležalo tam malé, 
bezmocné, na slame. Ale bol to Kráľ kráľov! 
Tí, ktorí nám dnes zvestujú dobrú novinu a 

vstupujú počas vianočných sviatkov do našich 
príbytkov, sú ako tí králi. Keď ich stopy zapadnú 
snehom, život sa pomaly vráti do svojich všed-

ných koľají a jeho prísne 
pravidlá opäť nakážu času 
plynúť iba dopredu, vode, 
aby netiekla do vrchu a 
zime, aby určite prišla po 
jeseni. A s ňou aby pri-
šiel aj anjelik, čo bdie nad 
ľudským srdcom. Vari len 
nezaspí niekde v záveji a 
zázračné sánky ho opäť 
privezú, aby nám všet-
kým daroval o trochu viac 
viery, za náprstok lásky a 
aspoň omrvinku nádeje. 
Mohol by tu s nami zostať 
aj o voľačo dlhšie ako len 
cez Vianoce, ale ak nemô-
že, nech sa aspoň vráti.  

Mgr. Iveta Petriková

ČARO VIANOC 
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Ján Kolbasa

Mária Šandalová

Máj
✳ Radka Knapiková
✳ Melek Godlová

Jún
✳ Matúš Bilý
✳ Lesana Bendiková
✳ Kamila Bilá
✳ Liliana Cundrová
✳ Sofia Siváková

Júl
✳ Samuel Bilý

August
✳ Jasmína Bilá
✳ Denis Mišalko
✳ Oliver Bilý 
✳ Jesica Bilá 
✳ Štefan Sivák

September
✳ Peter Bilý 
✳ Pavol Timuľák 
✳ Aurora Červeňáková

Október
✳ Denis Miko
✳ Milan Bilý

✳

Ján Nemčík
Anton Palenčár
Vojtech Billý
Vlasta Bilá 
Kvetoslava Bilá

50

Jozef Giňa 
Dušan Bilý 
Ján Drutarovský 
Anna Karolová 
Viera Cundrová

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 05.12.2019Jubileá našich občanov  Novorodenci

Srdečne blahoželáme!80

70

Rozlúčili sme sa

† Anna Gracová (úmrtie r. 2017)
† Michal Nemčík
† Božena Bilá
† Cecília Červeňáková
† Ján Bľanda

†

Peter Bľanda 
Dušan Billý
Martin Šoltys
Vojtech Giňa
Milan Bilý
Ľudmila Šoltýsová
Anna Šamková
Mária Knedliková
Dana
Bľandová-Hudáčková
Ružena Bilá
Dana Giňová

55

Margita Bilá

65

85

„Odpočívajte v pokoji“

Údaje jubilantov k 31.12.2019

Andrej Štibrich 
Michal Harňák
Mária Chomjaková

Jeden z mobilných  operátorov zachytil v po-
sledných dňoch najmasívnejší pokus o pod-

vodné volania zo zahraničia. Na rozdiel od 
pokusov v minulosti, podvodníci tentoraz po-
užili novú, sofistikovanú schému a ľudí sa sna-
žili oklamať prostredníctvom hlášky v českom 
jazyku. Útok bol včas odhalený a okamžite 
zablokované hovory z krajín, odkiaľ podozri-
vé telefonáty prichádzali. Operátor zabloko-
val hovory z Gabonu, Guyany, zo Zimbabwe, 
z Nauru a Cookových ostrovov a z niektorých 
regiónov Bosny a Hercegoviny. Kým doteraz 
neznáme čísla z exotických krajín iba prezvá-
ňali, v najnovšom útoku po zodvihnutí hovoru 
sa ozve ženský hlas, ktorý v češtine naliehavo 

oznámi: „Ahoj. Toto je volanie od ro-
diny a priateľov, prosím, pozorne po-
čúvajte. Rodina alebo priateľ požiadali o tento 
hovor. Táto služba je zdarma na použitie. Bu-
deme vás teraz prepojovať, prosím, neskladajte 
tento hovor. Ďakujem.“ Za tento hovor, keďže 
je prichádzajúci, zákazník neplatí. Podvodníci 
to však majú premyslené, telefonát je následne 
akoby prerušený a dôverčivý zákazník, často 
v obave, kto z rodiny či známych mu volal, sa 
ozve späť. Ale keďže tu už ide o hovor do exo-
tických krajín minúta takéhoto volania môže 
stáť až 4 eur. Ak podobný hovor neočakávate, 
navyše je z exotickej krajiny, nedvíhajte ho a 
najmä nevolajte naspäť.

◆ POZOR na podvodné volanie ZO ZAHRANIČIA! 
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JANUÁR 2020
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 30.12. – 05.01. Anton Palenčár 0949 325 026
2. 06.01. – 12.01. Jozef Kolbasa 0907 334 294
3. 13.01. – 19.01. Anton Palenčár 0949 325 026
4. 20.01. – 26.01. Jozef Kolbasa 0907 334 294
5. 27.01. – 02.02. Anton Palenčár 0949 325 026

▶ Plán zimnej údržby 2019/2020      

P. č. Meno a priezvisko Tel. číslo
1. Ing. Jana Bľandová, 

MBA
0905 937 628

2. Ján Beňa 0948 164 940
3. Peter Harňák 0944 420 233
4. Jozef Cudrák 0905 235 856
5. Ján Bortník 0905 576 625
6. Rastislav Štibrich 0908 897 613
7. Dana Chomjaková 0904 828 731
8. Anton Palenčár 0949 325 026
9. Ľudmila Šoltýsová 0915 967 757
10. Jozef Kolbasa 0907 334 294

Zoznam členov Rajonizácia

Ručné čistenie – OÚ, MŠ, ZŠ, všetky lávky 
a mosty s prístupovými cestami k nim.

P. č. Miestna časť
1. Miestna komunikácia č. d. 14 - 103
2. Autobusová zastávka – otočište 1.
3. Autobusová zastávka – otočište 2.
4. Cintorín
5. Miestna komunikácia č. d. 79
6. Miestna komunikácia – rómska osada
7. Miestna komunikácia č.d.150
8. Miestna komunikácia č.d.174
9. Miestna komunikácia okolo potoka č. d. 1- 9
10. Miestna komunikácia ku kostolu
11. Miestna komunikácia č. d. 55
12. Miestna komunikácia č. d. 50
13. Miestna komunikácia okolo ihriska
14. Miestna komunikácia k Motorestu Javorina

▶ Rozpis služieb pracovníkov zimnej údržby 2019/2020      

▶ Zoznam techniky ▶  Posypový materiál

P. č. OcÚ Meno a priezvisko
1. Traktor Anton Palenčár, Jozef Kolbasa
2. Pluh Anton Palenčár, Jozef Kolbasa
3. Snežná fréza
4. Odhrňovač Pracovníci aktivačných prác

P. č. Materiál Množstvo
1. Piliny Podľa potreby
2. Piesok Podľa potreby
3. Kamenná drť, štrk Podľa potreby
4. Posypová technická soľ Podľa potreby

DECEMBER 2019
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 02.12. – 08.12. Anton Palenčár 0949 325 026
2. 09.12. – 15.12. Jozef Kolbasa 0907 334 294
3. 16.12. – 22.12. Anton Palenčár 0949 325 026
4. 23.12. – 29.12. Jozef Kolbasa 0907 334 294
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FEBRUÁR 2020

P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 03.02. – 09.02. Jozef Kolbasa 0907 334 294
2. 10.02. – 16.02. Anton Palenčár 0949 325 026
3. 17.02. – 23.02. Jozef Kolbasa 0907 334 294
4. 24.02. – 01.03. Anton Palenčár 0949 325 026

MAREC 2020
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 02.03. – 08.03 Jozef Kolbasa 0907 334 294
2. 09.03. – 15.03. Anton Palenčár 0949 325 026
3. 16.03. – 22.03. Jozef Kolbasa 0907 334 294
4. 23.03. – 29.03. Anton Palenčár 0949 325 026

Kontrola: starostka obce, poslanci OZ, kontrolórka obce.

■ Čo sa deje s NEVYPLATENÝM dôchodkom po ZOMRELOM

Ak poistenec splnil podmienky nároku na 
dôchodok, uplatnil si nárok na dôchodok 

a jeho výplatu a následne zomrel alebo ak bol 
dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, 
sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku 
dňu smrti poistenca postupne manželovi/man-
želke, deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to 
či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie. Treba 
však o to sociálnu poisťovňu požiadať čestným 

vyhlásením, ktoré obsahuje identifikačné úda-
je žiadateľa aj zomretého dôchodcu, ich prí-
buzenský vzťah a vyhlásenie, že žiadateľ si je 
vedomý právnych následkov uvedenia neprav-
divých údajov.Podpis žiadateľa na vyhlásení 
musí byť úradne osvedčený (notárom, pracov-
níkom obce alebo okresného úradu).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

OZNAM
Osvetlenie cintorína

 
Oznamujeme verejnosti, že cintorín 

bude počas celých vianočných 
sviatkov, t.j. 

od 24.12.2019 do 7.1.2020
osvetlený každý deň do 20.00 hod.

Potrebujete orezať strom?
Práce s plošinou – áviou ponúka

firma Luky Osikov.
Kontakt: Lukáš Maník

0918 329 992

■ Našli ste ZRANENÉHO živočícha?

Pri náleze kontaktujte číslo 112 a až potom 
príslušné pracovisko Štátnej ochrany prí-

rody Slovenskej republiky. Po prijatí oznáme-
nia od občana o náleze zraneného, chorého, 
uväzneného alebo inak postihnutého chráne-
ného živočícha operátor volajúcemu oznámi 
číslo chovnej a rehabilitačnej stanice, ktorá je 
najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta vola-
nia. Každý, kto nájde živého jedinca chránené-
ho druhu živočícha, je povinný vydať ho jeho 
vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca 
povinný odovzdať ho orgánu ochrany prírody. 
Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov, 
prepadá do vlastníctva štátu, ktorého správcom 
je ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky. Usmrtená zver, ktorá bola nájdená 
na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, 
ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné 
plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného 
revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne 

chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho 
poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu 
takejto zveri príslušnému orgánu ochrany prí-
rody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s 
ňou podľa osobitného predpisu. 
Ak došlo k nálezu usmrtenej zveri alebo zrane-
nej zveri v poľovnom revíri, je povinný užívateľ 
poľovného revíru zistiť príčinu usmrtenia zve-
ri alebo zranenia zveri. Ak sa preukáže, že táto 
zver bola usmrtená alebo zranená v rozpore s 
týmto zákonom, je povinný nález bezodkladne 
oznámiť Policajnému zboru. Ak ide o celoročne 
chránenú zver, oznámi nález aj orgánu ochrany 
prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania 
s ňou podľa osobitného predpisu. Osobitným 
prípadom je nález uhynutého živočícha, ktorý 
je zároveň poľovnou zverou. V takomto prípa-
de je jej vlastníkom užívateľ poľovného revíru, 
v ktorom bol jedinec nájdený.
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ POZVÁNKA
 Zájazd za sakrálnymi a svetskými pamiatkami na trase

Lenartov - Lednice - Praha - Příbram - Karlštejn - Hluboká
nad Vltavou - Český Krumlov - Lenartov

V termíne od 22.05.2020 – 26.05.2020
Cena zájazdu: 200 €/osoba

Hlavné pamiatky:
Lednice: zámok Lednice a návšteva vinnej pivnice spojená s ochutnávkou vín a večerou
Praha: svetské pamiatky stovežatej Prahy a sakrálně stavby – Pražské Jezuliatko
Příbram: pútnické miesto Svatá Hora
Karlštejn: návšteva stredovekého hradu
Hluboká nad Vltavou: zámok a romantický areál
Český Krumlov: „najkrajšie mesto Čiech" – UNESCO

Cena zahŕňa:     autobusovú dopravu, 5 x raňajky, 3 x večera, 1 x večera so vstupom do vinnej    
                                pivnice spojená s ochutnávkou vín
Cena nezahŕňa: vstupy do zámkov a pamiatok, cestovné poistenie

Počas zájazdu môžu byť v sakrálnych stavbách slúžené sväté omše.

■ Radi varíte či vypekáte? Aj starodávne jedlá?
Ste majstrom vo svojej kuchyni? Ak radi varíte 
podľa receptov starých materí, buďte nápomoc-
ní pri zbierke materiálu na knihu o tom, čo nám 
zanechali naši predkovia – recepty na jedlá, ko-
láče, sirupy, lekváre, bylinné recepty. Ak uvaríte 
vo svojej kuchyni pokrm podľa receptu našich 
predkov a dáte nám recept, stanete sa spolutvor-
com tejto knihy. Jedlo sfotíme a vy získate odmenu 20 eur.

Kominári Bardejov 
Vám vyčistia komín

Pravidelné ročné čistenie 
a kontrolu komínov

vám spolu s odborným 
poradenstvom zrealizujú 
po dohode na tel. číslach 
0902 222 621 alebo 0903 

914 827.


