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Novoti vam predkladame, darmo jich na markiže čekame. 
O šickim vas informovac chceme, ľen dufame, že na ňič 

ňezapomňeme. Sami sebe pokukajce, prečitajce a kritiku i 
navrhi nam popošilajce. Pri našej roboce vihovec vam chceme 

a furt daco nove pre vas naplanujeme. I pre tich novinki na 
uradze mame, co žiju daľeko, na ňich pametame.

Mgr. Mária Frandoferová

Vážení spoluobčania!

Polrok roka 2016 je  pomaly za nami a je až  udivujúce, s akou rýchlosťou sa príroda premenila  zo šedivých 
zimných farieb do neuveriteľne rozmanitých farieb kvetov a zelene. Najviac sa ten náhly prechod prejavil, 

keď nás pracovné, či iné povinnosti zavedli mimo domu a záhrady a po týždni sme sa nestačili čudovať, ako 
sa zmenila okolitá príroda. Jarné teplé  počasie nás  priam navádzalo k tomu, aby sme nezaostali za prírodou 
pozadu a ku skrášleniu svojho okolia prispeli vlastnou rukou. Jarné upratovanie si robíme každý doma vo 
vlastnom dvore, ale vo veľkom si jeho rôzne formy organizujú aj mestá, obce a menšie komunity. V našej obci 
to bol „Týždeň zelených aktivít“, do ktorých sa mohol zapojiť každý, od občana až po žiaka základnej školy. Už 
niekoľko rokov po sebe sa na jar snažíme obec vyčistiť aspoň od toho najhoršieho, čo sú niektorí ľudia schopní 
vyhodiť popri cestách, priekopách či len tak, voľne do prírody. Vyzbierali a odviezli sa dva veľkoobjemové 
kontajnery odpadu, za čo všetkým zúčastneným patrí obrovské poďakovanie. Triedenie odpadu síce okamžite 
na úsporách nepocítime, je však spoločenskou zodpovednosťou, daňou za konzumný spôsob života. A je to 
najmenej, čo môžeme urobiť, aby sme sa neutopili v odpadkoch. O tom svedčí aj prijaté VZN o nakladaní s 
odpadom v našej obci.
Život v obci za posledných päť mesiacov nestagnoval a netočil sa iba okolo odpadu.
Záverečným účtom obce Lenartov sa uzavrelo hospodárenie obce za predchádzajúci rok a čaká nás ešte 
overenie audítorom.
Program rozvoja obce, po starom PHSR, naberá na obrátkach, veď od neho sa odvíjajú naše aktivity a 
plány. V znení plánovaných výziev pripravujeme projekt na denný stacionár pre seniorov, projekt na obecné 
kompostovisko, projekt na výstavbu chodníkov či nové komunitné centrum.
Obci nie sú ľahostajné ani nezáväzné žiadosti od mladých na výstavbu nájomných bytov. Ich prerokovaním sa  
riešenie posunulo do roviny nájdenia vhodného pozemku.
Projekt plánovanej kanalizácie utíchol, investor – VVS a.s. Košice čaká na vyhodnotenie verejného obstarávania, 
ak to nebude schválené, výstavba kanalizácie sa znova posúva... 
Nevieme, čo nás čaká v lete, ale určite to nebudú dvojmesačné prázdniny, ale práca v obci, sledovanie aktuálnych 
výziev a ich promtné premietnutie do projektu a určite pripravíme aj zaujímavé kultúrne a športové akcie.
Krásne leto, veľa slnka, oddychu a nezabudnuteľných zážitkov Vám a Vašim rodinám zo srdca želám.
                                                                                                              

      Ing. Jana Bľandová, MBA
                                                                                                                                                                            starostka

Získali sme 
ocenenie

viac na str. 13

Od 1. januára 2016 sa opätovne 
priznáva pozostalostný dôchodok 
tým vdovám a vdovcom, ktorí 
ovdoveli pred 1. januárom 2004. 

viac na str. 17

Púť  Lenartov 
– Assisi – Rím

viac na str. 24

DHZ Lenartov slávi 
90 rokov

viac na str. 22
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Uznesenie OZ č. 124/2015 zo dňa 16.11.2015•	  (Prítomní: 9 // Za: 9 // Proti: 0 // Zdržal sa: 0). 
VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 
Lenartov.
Uznesenie OZ č. 123/2015 zo dňa 16.11.2015•	  (Prítomní: 9 // Za: 9 // Proti: 0 // Zdržal sa: 0). 

       VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.

Stanovisko Ministerstva financií SR – sekcia daňová a colná, odbor priamych daní Bratislava:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon). 
Miestny poplatok sa platí podľa § 77 ods. 1 citovaného zákona, ktoré vznikajú na území Obce Lenartov.

Poplatok platí poplatník, ktorým podľa § 77 ods. 2 písm. a) citovaného zákona je:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, •	
fyzická osoba, ktorá má v obci prechodný pobyt,•	
fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, pričom na účely •	
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa za nehnuteľnosť považuje 
byt, nebytový priestor, pozemná stavba alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhrada, 
vinica, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 
plocha.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že miestny poplatok platí každý poplatník, ktorý má v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt alebo vlastní na území obce nehnuteľnosť. Platí však ustanovenie § 77 ods. 3 citovaného 
zákona, podľa ktorého ak má fyzická osoba ako poplatník v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, 
poplatok platí len z titulu trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba na území trvalý alebo prechodný pobyt 
a súčasne užíva alebo má právo užívať na území obce nehnuteľnosť, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
alebo prechodného pobytu.

         Poplatková povinnosť 
Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce Lenartov alebo 
dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom 
oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť 
oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zaniká dňom zrušenia trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť 
alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. 
Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu 
povinnosť.

Povinnosť  platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a prijaté nové VZN obce Lenartov platné od 01.01.2016

Mená poslancov 13.2. 18.2. 10.5.
Ján Beňa O O O
Dušan Bilý O X O
Ján Bortník O O O
Jozef Cudrák X O O
Ján Frandofer O X O
Dana Chomjaková X X X
Jozef Leškovský O O O
Ján Šandala O O O
Rastislav Štibrich O O O

Dochádzka poslancov r. 2016

■

■

■

Uznesenia z 2. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Obce Lenartov zo dňa 
18.02.2016
Uznesenie č. 156/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce 
Lenartov
Uznesenie č. 157/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov volí návrhovú 
komisiu v zložení: Cudrák J., Beňa J. – overovateľov 
zápisnice v zložení: Šandala J., Leškovský J.
Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov odporúča  
– žiadateľke p. Zuzane Jurovej, SHR, dopracovať 
projektovú dokumentáciu v súlade s územným 
plánom obce a následne zahájiť územné konanie.
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Uznesenie č. 159/2016 – Schválenie programu schôdze podľa pozvánky.
Uznesenie č. 160/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov volí – návrhovú komisiu v zložení: Frandofer 
Ján, Beňa Ján – overovateľov zápisnice v zložení: Štibrich Rastislav, Bilý Dušan. Obecné zastupiteľstvo obce 
Lenartov berie na vedomie, že starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice – zapisovateľ: Mgr. Mokrišová 
Michaela.  
Uznesenie č. 161/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov berie na vedomie – správu hlavnej 
kontrolórky obce Lenartov o plnení uznesení.
Uznesenie č. 162/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov sa uznáša – na VZN č. 1/2016 obce Lenartov 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lenartov.  
Uznesenie č. 163/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov berie na vedomie – správu hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu obce Lenartov za rok 2015.
Uznesenie č. 164/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – Záverečný účet obce Lenartov 
za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad s použitím prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 138,85 € s využitím na bežné výdavky. 
Uznesenie č. 165/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov berie na vedomie – predbežné žiadosti 
na výstavbu bytov bežného štandardu a poveruje komisiu na čele s p. Šandalom na vstup do jednania s 
majiteľmi vytypovaných pozemkov.  
Uznesenie č. 166/2016  
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov berie na vedomie – stanovisko TSP Lenartov k príspevkom na tvorbu 
úspor do detských domovov neschvaľuje – príspevok na tvorbu úspor z dôvodu poskytnutia návratnej 
finančnej výpomoci pre obe rodiny na zlepšenie podmienok bývania a na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov schvaľuje – jednorazový príspevok na dopravu vo výške 50,00 € pre dieťa umiestnené v Detskom 
domove vo Svidníku, mal. Nikolu Sivákovú (2014) a 60,00 € pre dieťa umiestnené v Detskom domove v 
Poprade, mal. Adelu Červeňákovú (2012).
Uznesenie č. 167/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – 6 žiadostí návratnej sociálnej výpomoci s podmienkou 
osobitného príjemcu (vo výške 200,00 € s mesačnou splátkou 25,00 € od 01.06.2016): Anton Giňa, Arpád 
Giňa, Andrej Bilý, Dušan Billý, Ľuboš Bilý, Matúš Červeňák neschvaľuje – 1 žiadosť o návratnú sociálnu 
výpomoc pre Milenu Bilú z dôvodu príbytku postaveného mimo obecného pozemku.
Uznesenie č. 168/2016 –  Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – žiadosť FÚ Lenartov vo výške 
1.500,00 € na obnovu NKP.
Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – účasť DHZ z okolitých obcí a Muszyny (PL) na oslavách 
sv. Floriána dňa 29.05.2016 so začiatkom o 10.00 hod.
Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – účasť obce na hornotoplianskom jarmoku v Gerlachove 
dňa 18.06.2016 so začiatkom o 13.00 hod.
Uznesenie č. 171/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – opravu Domu smútku so 
zabezpečením projektanta s možnosťou posúdenia prístavby prístrešku, výmenou okien a osadenia 
zvona.
Uznesenie č. 172/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
na úpravu rozpočtu.
Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov sa uznáša – na organizovaní kultúrnych podujatí: 25.06.2016 – 
zájazd Hejce – Košice spojené s návštevou hrobu čestného občana p. Onderka, Dómu sv. Alžbety, ZOO. 
05.07.2016 – stretnutie pri kaplnke na Kráľovej studni. August 2016 – futbalový turnaj na rómskej osade, 
športový deň seniorov.
Uznesenie č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – účasť obce na športovom podujatí Beh do kopca na 
Kráľovu studňu dňa 14.08.2016 s finančným príspevkom 500,00 € na nákup tričiek.
Uznesenie č. 175/2016 –  Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov berie na vedomie – informáciu p. Bilého 
a p. Beňu o havarijnom stave el. bojlerov v 18 b. j. na rómskej osade schvaľuje – výmenu bojlerov v 18 b. j. 
na rómskej osade v každom byte.
Uznesenie č. 176/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov schvaľuje – dar v hodnote 200,00 € pre 
kostol sv. Leonarda pri príležitosti dňa sv. Floriána.

Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov na 3. rokovaní zo dňa 
10.05.2016 prijalo tieto uznesenia:



PAPIER
Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové 
krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a p.
Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové 
kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne 
znečistený či mastný papier, kopírovací papier a p.

PLASTY
Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, 
vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne 
plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo 
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a p.

SKLO
Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez 
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a p.
Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše 
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo. 

KOV
Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý 
riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, 
kovové obaly z potravín zbavené obsahu a p.

ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY 
Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a 
džúsov, vína, kozmetiky a pod.

Spoločnosť ENVI – PAK sa  stala organizáciou zodpovednosti výrobcov po tom, ako jej MŽP 
SR udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o 
odpadoch, číslo 79/2015 Z.z.
Spoločnosť ENVI – PAK tak bude hradiť triedený 
zber a zabezpečovať plnenie zákonných povinností, 
čím sa myslí zabezpečenie integrovaného 
triedeného zberu v mestách a obciach. Systém 
triedeného zberu komunálnych odpadov na území 
obce sa bude realizovať prostredníctvom farebne 
odlíšených zberných nádob, pričom ENVI – PAK 
zabezpečí odovzdanie vyzbieraných triedených 
zložiek zmluvným spracovateľom a bude priebežne 
vyhodnocovať prevádzkovanie a udržiavanie 
funkčného systému nakladania s odpadmi z obalov 
a neobalových výrobkov.
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) má 
podľa nového zákona o odpadoch zabezpečiť spolu 
s obcou/mestom a zberovou spoločnosťou systém 
triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, 
dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo 
komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a 

kovov. Nový je aj systém financovania triedeného 
zberu, ktorý má priniesť samosprávam úsporu v 
rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom 
OZV prevezmú náklady na triedený zber. Čím 
viac odpadu mesto alebo obec vytriedi , tým menej 
nákladov bude mať s likvidáciou zmesového odpadu. 
Povinnosťou OZV je aj vzdelávať obyvateľstvo 
všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad 
triediť.

ENVI-PAK bude v Lenartove riadiť triedený zber

Viete triediť odpad?
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ZBER POUžItých tONEROV Z 
tLAčIARNí

Lenartovčan 8/2016     5                                    www.lenartov.sk 

Lenartovčan 5 | Odpadové hospodárstvo

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a 
fyzickým osobám v roku 2015

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 9/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám 
– podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 
účel.

žiadateľ dotácie Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov

OZ Kráľova studňa 200 EUR 200 EUR
Rímsko-katolícka cirkev Lenartov 1 100 EUR 1 100 EUR
DHZ Lenartov   250,00 EUR 250,00 EUR
Centrum voľného času 214,50  EUR 214,50  EUR

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2011 o dotáciách.

Triedený zber  komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad obec Lenartov nezaviedla

 
VŠEOBEcNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBcE LENARtOV  č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Lenartov využíva výnimku v zákone podľa ktorej:

 
•	Povinnosť	zaviesť	a	zabezpečovať	vykonávanie	triedeného	zberu	komunálneho	odpadu	pre	biologicky	
rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá:
 
-  preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
    
Do BIO kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené 
zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité 
papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a 
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

•••

•••

Vážení spoluobčania, naša obec a škola 
sa zapojili do ekologického programu 
na zber použitých atramentových 
cartridgov a laserových tonerov z 
tlačiarní. Zberný box pre recykláciu 
je umiestnený v ekologickom 
kútiku. Myslite ekologicky a prineste 
použité cartridge a tonery do našej 
obce. Nevhadzujte ich prosím do 
komunálneho odpadu. Odovzdanie je 
zadarmo.



Lenartovčan 6 | Informácie pre občanov

Lenartovčan 8/2016     6                www.lenartov.sk 

Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník a susedské spory patria najmä 
do pôsobnosti súdov. Občiansky zákonník – § 127 znie nasledovne:
 
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad 
mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím 
by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie 
ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami 
pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez 
toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie 
stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru 
primeranú pomerom obťažovať susedov 
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami, pachmi, pevnými a 
tekutými odpadmi, svetlom, tienením a 
vibráciami, nesmie nechať chované 
zvieratá vnikať na susediaci pozemok 
a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo 
odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
 
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže 
súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný 
pozemok oplotiť.
 
(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere 
vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba 
a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na 
stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Osoba, ktorú nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv sused, 
sa môže obrátiť na policajný zbor, na obec alebo sa môže domáhať súdnej ochrany. Na policajný zbor 
sa môže obrátiť vtedy, ak sused svojim konaním spáchal priestupok alebo trestný čin. Najčastejšími 
priestupkami je rušenie nočného kľudu, rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie.
Nárok vlastníka na súdnu ochranu vyplýva jednak z Ústavy SR (čl. 46) a v prípade vlastníctva je 
podrobnejšie upravený v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka.
Obec rieši susedské spory ústnym pojednávaním, prípadne tvaromiestným konaním,  s návrhom 
zmieru alebo dohody. Zmier je jednym zo spôsobov ukončenia správneho konania, čo znamená, že 
nie je možné účastníkov konania nútiť, aby zmier uzatvorili.

Zdroj: JUDr. Spišiaková

ZÁKON O E-GOVERNMENtE sa týka aj našej obce 

V posledných troch rokoch je aktuálna téma elektronizácia služieb vo verejnej správe. Táto povinnosť v 
zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  (zákon 
o e-Governmente). Zákon ustanovuje balík povinností pre orgány verejnej moci, kam patrí aj územná 
samospráva miesta obcí, teda aj obec Lenartov.

••

Aj Vás trápia susedské spory?

Elektronizácia služieb miest a obcí (ESMAO) 
umožní občanom a podnikateľom elektronický 
kontakt so samosprávou. Samospráva získa 
efektívny nástroj na spracovanie podaní od 
evidovania, spracovania až po výstup na podanie. 
Samospráva ako orgán verejnej moci je povinná v 
zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. (o eGovernmente) 
poskytovať všetky svoje služby aj elektronicky, 
informovať o svojej činnosti a uverejňovať oznamy 

na elektronickej úradnej tabuli na ÚPVS (Ústredný 
Portál verejnej Správy).
Zjednodušením administratívnej náročnosti 
riešenia konkrétnych životných situácií prinesie 
ESMAO vyššiu kvalitu do života s využitím nižších 
správnych poplatkov. Samospráva poskytovaním 
elektronických služieb prinesie moderné riešenia 
fungovania.
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POZOR NA POžIARE!

S príchodom jari sa každoročne 
zaznamenáva zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiarov. Hasiči upozorňujú 
hlavne na tradičný nešvár – vypaľovanie 
suchého porastu – trávy, čo je činnosť 
veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. V 
poslednom čase sa začali množiť požiare 
v prírodnom prostredí, a to najmä požiare 
suchej trávy, krovia, lesných porastov a 
tiež odpadkov. Teplé jarné počasie ľudí 
totiž láka k páleniu biologického odpadu 
ako napr. starej trávy, lístia, haluziny, 
padnutých konárov. Hasiči práve kvôli 
týmto činnostiam majú časté výjazdy k 
požiarom. Málokto si uvedomuje, že tieto 
aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. 
Aj zdanlivo taká bezpečná činnosť ako je 
spaľovanie zhrabaného porastu môže mať 
nepríjemné následky. Oheň sa v otvorenom 
priestore môže veľmi rýchlo vymknúť 
kontrole a spôsobiť nielen ohrozenie života 
a značné škody na majetku, ale taktiež 
závažné ekologické následky. Stačí len 
neopatrnosť, nepozornosť alebo panika. 
Pamätajte, že vypaľovanie porastov je podľa 
zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. 
V prípade porušenia tohto zákazu môže 
byť fyzickej osobe, t.j. občanovi uložená 
pokuta až do výšky 331 Eur. Veríme, že 
je v našom všeobecnom záujme, aby naša 
príroda a jej ekosystém boli zachované aj 
pre budúcu generáciu a preto Vás dôrazne 
žiadame, aby ste dodržiavali zásady 
protipožiarnej bezpečnosti v prírodnom 
prostredí a nezakladali oheň na miestach 
v blízkosti lesa, nevypaľovali porasty a v 
lese nefajčili.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený  zákonom č. 581/2004 Z. 
z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých 
zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad 
poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.
Ako podať podnet na úrad?
Každý má právo obrátiť sa na 
úrad, ak sa domnieva, že mu 
nebola správne poskytnutá 
zdravotná starostlivosť, teda ak sa 
domnieva, že lekár nepostupoval 
správne, má výhrady k liečbe, 
stanoveniu diagnózy a podobne.
Ak si myslíte, že Vám nebola 
správne poskytnutá zdravotná 
starostlivosť, pošlite písomný a 

podpísaný podnet s príslušnými 
identifikáciami (meno a 
adresa, názov zdravotníckeho 
zariadenia/meno lekára a jeho 
sídlo) na pobočku úradu.
Podávateľovi podnetu príde 
písomné oznámenie o začatí 
dohľadu a po jeho ukončení 
bude úrad listom informovať 
o záveroch. Úrad na základe 
podnetu vykoná dohľad u 

poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti a zistí, či postupoval 
v súlade s právnymi predpismi, 
či pacientovi poskytol všetky 
diagnostické a terapeutické 
výkony.
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

→ Overte si človeka alebo agentúru, ktorá vám ponúka 
výhodnú prácu v zahraničí! Týka sa to príbuzných aj dobrých 
známych. Nepodceňujte žiadnu informáciu! Pozor na veľmi 
výhodné pracovné ponuky!
→ Pred odchodom si spravte kópie cestovných dokladov. 
Jednu kópiu nechajte príbuzným, druhú si dobre uschovajte. 
Odporúčame doklady oskenovať a uložiť na bezpečnom 
mieste – do mobilného telefónu, na USB kľúč a podobne.
→ O svojom odchode informujte svojich blízkych alebo 
dobrých známych. Doma nechajte presnú adresu a telefónne 
číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom 
budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu 
fotografiu. 
→ Nikdy nedávajte svoje osobné doklady – pas, občiansky 
preukaz či rodný list – z rúk, ani do úschovy!
→ Nikdy nedávajte ľuďom doklady rodinných príslušníkov, 
ktoré obsahujú osobné údaje, ako sú rodné listy detí, pasy a 
pod..
→ Všímajte si pozorne okolie – názvy miest či, ulíc.
→ Ak máte možnosť mať pri sebe mobil, vezmite si ho. Po 
príchode do každej európskej krajiny dostanete SMS, kde 
je informácia o najbližšom zastupiteľskom úrade SR v 
zahraničí. Podľa toho viete tiež, v ktorej krajine sa nachádzate. 
Oznámte to svojim príbuzným doma. Naučte sa telefónne 
číslo zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej idete – v 
núdzi vám jeho pracovníci môžu pomôcť.
→ Ak sa domnievate, že ste vykorisťovaný v práci – napr. 
nedostávate mzdu alebo celú dohodnutú mzdu, ste 
ponižovaný, šikanovaný, nútený k prostitúcii, kriminalite 
a pod., nebojte sa zavolať na zastupiteľský úrad SR v 
zahraničí alebo na políciu!
→ Nikdy nepodpisujte doklady v jazyku, ktorému 
nerozumiete! Žiadajte si tlmočníka.
→ Vždy môžete kontaktovať pomoc cez bezplatnú linku 
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818. 
(00421 800 800 818 s predvoľbou zo zahraničia).
 Zdroj: polícia

Ak sa už rozhodnete vycestovať za prácou do 
zahraničia, prečítajte si naše rady
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Maximálny dôchodkový vek je 62 rokov. Po roku 2024 už bude pre všetkých mužov aj ženy platiť dôchodkový 
vek 62 rokov bez ohľadu na počet detí. 
•	Dôchodkový	vek	62	rokov	budú	mať:
 - muži narodení v roku 1946 a neskôr
 - ženy narodené v roku 1962 a neskôr (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena    
               vychovala).
•	Aktuálna	hranica	veku	62	rokov	pre	odchod	na	dôchodok	však	nie	je	konečná.	Od	roku 2017 sa začne 
opäť navyšovať a približne každých sedem rokov narastie o jeden rok, na základe toho, ako sa bude vyvíjať 
priemerná stredná dĺžka dožitia obyvateľstva.   
Približný vek odchodu do dôchodku:
             Rok narodenia        Vek nároku na penziu 

Muži dosahujú priemerných vekov dožitia 72,9 roka.
Ženy dosahujú priemerný vek dožitia 79,61 roka.

Štát vypláca dôchodky z prvého piliera doživotne. Z druhého 
piliera maximálne do 91. roku života. Musíte mať odpracovaných 
minimálne 15 rokov poistenia v sociálnej poisťovni. Živnostníci 
musia odvádzať v minimálnych dávkach, aspoň 15 rokov, aby im 
vznikol nárok na dôchodok. Všetci musia dovŕšiť vek odchodu do 
dôchodku, t.j. 62 roku života.                             

Kedy pôjdete do dôchodku?

Cestovanie vlakmi zadarmo pre dôchodcov a študentov sa týka vozňov druhej triedy, za vlaky Intercity 
(Ic) treba zaplatiť.
Bezplatný lístok sa nevzťahuje na vlaky IC na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť. Prepravu týchto 
vlakov treba zaplatiť podľa cenníka. Za hranicami preukaz neplatí.
Ako sa uskutočňuje registrácia?
1. Zaregistrovanie je jednorazové a na jeho základe je vydaný preukaz. 
2. Účelom registrácie cestujúcich je viazanosť cestovného lístka na bezplatnú prepravu na konkrétneho 
cestujúceho a na konkrétny vlak.
3. Preukaz je vybavený 2D kódom, ktorý bude v prípade predloženia vo vlaku alebo pri pokladnici 
nasnímaný čítacím zariadením. 
4. V regionálnych vlakoch (osobné vlaky, regionálne expresy) bude možné cestovať v ktoromkoľvek vlaku 
v daný deň. 
5. Vo vybraných kategóriách diaľkových vlakov (rýchlik, expres, EuroNigt, EuroCity) bude bezplatné 
cestovanie viazané na konkrétny vlak/spoj.

Kde je možné si preukaz vybaviť?
V pokladniciach ZSSK:
- registrácia a výdaj preukazu sa uskutoční do 3 pracovných dní,
- cestujúci vyplní žiadanku,
- k vyplnenej žiadanke predloží potrebné doklady podľa jednotlivého typu cestujúceho,
- maximálne do troch pracovných dní si bude mocť vybrať preukaz na tej stanici, kde o vydanie preukazu 
požiadal.                                                                                                                                    

Zdroj: www.slovakrail.sk

DôchODcOVIA POZOR!

Exekúcie a dlhy pribúdajú u 
seniorov, invalidných dôchodcov, 
vdov a vdovcov. Sociálnej poisťovni 
narastá množstvo exekučných 
zrážok, kvôli ktorým  znižuje 
dôchodky. Keďže dôchodcovia 
nepracujú a ich jediným príjmom 
je penzia, exekútor siaha na ňu. 
Sociálna poisťovňa vykoná zrážky 
pre exekútora. Podľa zákona však 
dôchodcovi musí ostať základná 
suma, ktorá sa odvíja od životného 
minima. Momentálne je to 
198,09 eur. Na túto sumu nesmie 
nikto siahnuť, ani exekútor. Pre 
dôchodcov v sociálnom zariadení 
je to suma vreckového vo výške 
49,52 eur, ani na túto sumu nesmie 
nikto siahnuť.

1954
1962                  
1969 
1976 
1983
1990   
1997   
2004
2011

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69
70
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Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky má prevádzkovateľ povinnosti 
nielen pri stavbe, ale aj pri prevádzke komínových 
telies podľa § 20 nasledovne:

1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom 
stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná 
kontrola a čistenie.

2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a 
kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s 
celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na 
kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez 
vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s 
vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s 
celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče 
na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá. 

3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné 
palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať 
a čistiť najmenej raz za rok. 

4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé 
palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič 
na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od 
ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota 
ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do 
jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať 
a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa 
musí vykonať jeho kontrola a čistenie. 

5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí 
čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. 

6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej 
časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri 
každom čistení komína.

 Aj VÁŠ KOMíN POtREBUjE 
DýchAť

Povolenie stavebného úradu vyžadujú také 
terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad 
prostredia alebo odtokové pomery. V prípade, že 
nedôjde k výraznej zmene vzhľadu prostredia alebo 
odtokových pomerov, postačí iba ohlásenie na 
príslušný mestský alebo obecný úrad.
Konanie o povolení terénnych úprav začína stavebný 
úrad  na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Prílohy k žiadosti:
1. doklad, ktorým stavebník preukazuje právo 
uskutočniť na pozemku terénne úpravy
2. dokumentácia terénnych úprav v troch 
vyhotoveniach
3. doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke 
alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku 
navrhované informačné, reklamné a propagačné 
zariadenie (list vlastníctva, nájomná zmluva a 
pod.)
4.  doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej 
správy podľa osobitných predpisov
5. doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi 
štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa 
uskutočnili
6. územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než 
stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych 
úprav

Pri technicky jednoduchých úpravách:
•	 stručný	opis	postupu	a	 spôsobu	prác	 a	 situačný	
výkres.

K.R.T. Expres – profesionálne čistenie kanalizácií, 
krtkovanie, čistenie odpadového potrubia, 
prebíjanie odpadov. Rýchlo a spoľahlivo. Garancia 
záruky. Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, 
Levoča, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, 
Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará 
Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad 
Topľou... 

Kontakt:
Martin Šimko

Vajanského 740/6, 
09303 Vranov nad Topľou
Tel.:
0915 894 957 NON-STOP 
Email:
info@krtexpres.sk

K.R.t. Expres – krtkovanie, 
čistenie a prebíjanie kanalizácie, 

odpadového potrubia

Každú terénnu úpravu je 
potrebné ohlásiť
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Spoznať dobrovoľníkov z celého sveta, užiť si 
prázdniny aktívne, cestovať a pritom pomôcť si ročne 
zvolí viac ako 14 000 dobrovoľníkov z celého sveta. 
Vybrať si môžeš aj ty z 1 800 ponúk v európskych 
alebo exotických krajinách. Dobrovoľnícke tábory 
sú medzinárodné, komunikačným jazykom je 
angličtina. Dobrovoľníci pomáhajú pri oprave 
historických pamiatok, organizovaní festivalov, 
aktivitách s deťmi a na ďalších projektoch. Viac 
informácií získaš na stránke www.inex.sk.

chcEŠ PRAcOVAť AKO 
DOBROVOľNíK?

 LINKA PRE žENy ZAžíVAjÚcE 
NÁSILIE

Na Slovensku bola zriadená Národná linka pre ženy 
zažívajúce násilie.
Linka je bezplatná, anonymná, funguje nonstop a 

pracujú na nej výhradne ženy.
Linka je určená aj pre ľudí, ktorí majú 
vo svojom okolí ženu zažívajúcu 
násilia a chceli by jej pomôcť.

Kontakt: 0800 212 212.

Z hľadiska nečinnosti je najcitlivejšie konanie o 
povolení vkladu, kde občania žiadajú o zapísanie 
kúpy, darovania, prípadne výmeny nehnuteľností. Na 
vydanie rozhodnutia o povolení vkladu má okresný 
úrad lehotu 30 dní, ktorá je určená Katastrálnym 
zákonom (§ 32). Okresný úrad, ktorý nerozhodne 
v tejto lehote porušuje zákon svojou nečinnosťou. 
Konanie o povolení vkladu je spoplatnené sumou 

66 eur a ide v ňom o veľké majetkové hodnoty, 
preto je pochopiteľné, že občania trvajú na jeho 
včasnom vybavení. Pokiaľ bol vklad povolený po 
lehote, má občan právo na vrátenie správneho 
poplatku. Žiadosť o vrátenie správneho poplatku je 
potrebné adresovať na príslušnú správu katastra na 
okresnom úrade. Je potrebné uviesť aj číslo účtu v 
banke, na ktorý chcete správny poplatok vrátiť.

 

VRÁtENIE POPLAtKU Z KAtAStRA

žiadosť o vrátenie poplatku – vzor
(§ 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch)

 
Okresnému úradu Nitra
katastrálnemu odboru

J. Vuruma 1
949 01 Nitra

VEC: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 17.04.2014 som podala návrh na vklad kúpnej zmluvy týkajúcej sa pozemku, parcely C-KN č. 178, v 
k. ú. Nitra (vaše konanie č. V 3204/2014). Spolu s návrhom na vklad som zaplatila aj poplatok 66 eur vo 
forme kolkových známok. Dňa 17.05.2014 som sa bola osobne informovať, či už okresný úrad rozhodol o 
návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, 
že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 26.05.2014 mi bolo doručené rozhodnutie o povolení vkladu zo dňa 23.05.2014. Z uvedeného vyplýva, 
že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní (§ 32 katastrálneho zákona) a je 
povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch.

Na základe uvedeného Vás žiadam o vrátenie poplatku 66 eur na svoj bankový účet č. ú.: XXXXXXXXX/
XXXX v Slovenskej sporiteľni, a. s..

V Nitre dňa 30.05.2014

S pozdravom

..................................... (podpis)
Júlia Svetinská, bytom Limbová 7, Nitra

Na úseku katastra sa môžeme stretnúť s nečinnosťou štátnych orgánov, a to predovšetkým s nečinnosťou 
okresného úradu a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. 
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AKO  VyBAVIť PREUKAZ ZťP A
V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu  fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodcom a parkovacieho preukazu si 
fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení  
posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej 
úrad). V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt 
mimo územia Slovenskej republiky a prechodný 
pobyt na území Slovenskej republiky, požiada 
o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného 
bydliska. V prípade maloletého dieťaťa podáva 
žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
alebo parkovací preukaz rodič alebo fyzická osoba, 
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba 
vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama 
podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a 
na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej 
osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné 
lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore 
pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú 
starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná 
fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

 PARKOVAcí PREUKAZ
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorá je podľa lekárskeho posudku odkázaná  na 
individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu 
oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací 
preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o 
parkovacom preukaze.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 
je odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom, ak nie je schopná na 
rovnakom základe s ostatnými osobami a pri 
rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:
•	 premiestniť	 sa	 k	 vozidlu	 verejnej	 hromadnej	
dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy 
a späť,
•	 nastupovať	 do	 vozidla	 verejnej	 hromadnej	
dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, 
udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla 
verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku 
železničnej dopravy alebo 
•	 zvládnuť	 z	 dôvodu	 ťažkého	 zdravotného	
postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej 
hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej 
dopravy najmä z dôvodu poruchy správania 
pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej 
insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch 
končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti 
ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.
V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie 
preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné 
úradu predložiť  identifikačný preukaz (OP, pas, 
povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. 
Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

V  kuchyni sa často  stretávame so slabým odtekaním vody, pretože odpadové potrubie je zanesené alebo 
celkom upchaté. Zaužívaný a bežný recept, na ktorý nedajú bežné domácnosti dopustiť, spočíva v použití 
dostupných surovín v kuchyni. Stačí nám voda, soľ, ocot a sóda bikarbóna.

V prípade menších usadenín a slabému odtoku môžete problém 
vyriešiť soľou v decovom pohári zmiešanou s 1,5 litrom horúcej, 
no nie vriacej vody. V prípade väčších problémov s upchatým 
odtokom použite sódu bikarbónu, pokojne niekoľko lyžičiek 
nasypaných priamo do odpadového otvoru. Zalejte octom a 
nechajte reagovať chemickú reakciu. Pri nej sa menia mastné 
usadeniny na viac tekuté usadeniny a dostávajú sa tak do pohybu. 
Vďaka tomu preteká ocot aj hlbšie a pôsobí aj na vzdialenejšie 
usadeniny. Po 10 až 15 minútach zalejte najskôr pomaly a neskôr 
pokojne rýchlejšie teplou vodou. Do takto reagujúceho potrubia 
neprilievajte iné chemikálie.

AKO VyRIEŠIť UPchAtý ODPAD LAcNO A RýchLO
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Stromy a legislatíva
Strom: je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou 
kmeň, v hornej časti prechádzajúci do rozkonárenej koruny.
Zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny (nezvratné poškodenie môže 
spôsobiť aj neodborné ošetrenie stromu).
 
Podľa zákona vlastník pozemku na ktorom sa drevina nachádza (správca, 
nájomca) je povinný sa o ňu starať, najmä ju odborne ošetrovať a udržiavať.

Na stromy sa vzťahuje táto legislatíva:
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky.
Vykonávacia Vyhláška MžP SR č.24/2003 Z.z. Zákona č.543/2002 Z.z.
 
Rozhodovanie o výrube v prvom stupni a vydávanie povolenia a súhlasu 
na asanáciu stromu v súčasnosti zabezpečuje obec – podľa § 2 písm f) Zákona 416/2001 Z.z. alebo 
príslušný Obvodný úrad životného prostredia.

Povolenie na výrub:
K vydaniu súhlasu na výrub stromu je nutné odborné posúdenie ekologických a estetických funkcií stromu 
a vplyvov na zdravie človeka a súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku.
Obec zabezpečuje aj ostatné povinnosti týkajúce sa starostlivosti o dreviny v prvom stupni. Všetko v 
prípade, že sa nejedná o chránené rastliny.

chcete vyrúbať strom? Dajte pozor na zákon!
Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

§ 47

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a 
estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne 
nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak 
žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s 
výmerou do 10 m² alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 
šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 
písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody 
a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných 
záhradách a záhradkárskych osadách.

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo 
tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
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• OcENENIA OBcE tEŠIA NÁS VŠEtKých •

Nie ináč tomu bolo a je u nás v Lenartove. Neteší 
sa len vedenie našej obce, ale tešíme sa my všetci 
v nej a sme hrdí na našich predkov, čo všetko nám 
zanechali. Vážime si každý dobrý nápad, ktorý vzišiel 
od starostky obce Ing. Jany Bľandovej, MBA, či od 
poslancov OcZ alebo od občanov obce. Ak chcete 
niečo uchovať, niečo zozbierať, niečo vydať nie je to 
ľahká a jednoduchá záležitosť. Ale ak nájdete ľudí, 
ktorí sú ochotní vám akokoľvek pomôcť, ak to obec 
finančne podporí, nie je to vôbec ťažké.Naša obec sa 
môže právom pochváliť spomenutými aktivitami. 
Veď vydala už niekoľko publikácií, ktoré našli ohlas 
nielen medzi miestnymi občanmi, ale aj medzi 
rodákmi žijúcimi mimo a u cudzích, ktorí chceli do 

nich nahliadnuť. Naša obec sa prihlásila do súťaže 
o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál. A veru 
stálo to zato. Za diela Spomienky na druhú svetovú 
vojnu v Lenartove a Piesne z údolia Večného potoka 
obec získala od odbornej poroty Osobitné ocenenie 
za osvetľovanie histórie a mapovanie kultúrneho 
dedičstva, ktoré osobne prevzala starostka našej 
obce Ing. Jana Bľandová, MBA, v Banskej Bystrici. 
Okrem spomenutého ocenenia naša obec bola 
vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného 
rozvoja, čím nám bola udelená Pečať Rozvoja obcí 
a miest. Spomenuté diela, spomenuté ocenenia 
svedčia o tom, že sa v našej obci nezaháľa, že sa čosi 
robí, čosi deje v prospech nás všetkých.

•••

•••

Každá obec, či mesto sa môže čímsi pochváliť. Ale ako dobre padne človeku, keď ho niekto pochváli, niekto 
ocení, niekto si váži jeho nápad, jeho prácu, jeho dielo. Veď posúďte sami, keď ste niečo také osobne 

zažili.   

V závere chceme v prvom rade poďakovať vedeniu obce, že drží pevné kormidlo nad všetkým, že nezabúda 
na dedičstvo našich predkov, že nezabúda na mladých ľudí našej obce a na všetkých, že mu záleží na tom, 
aby mladí ľudia v nej zostávali a neodchádzali z nej.

                       Mgr. Mária Frandoferová                                                                                                                             
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Porota udelila osobitné ocenenie našej obci za osvetľovanie histórie a mapovanie kultúrneho dedičstva: 

• Spomienky na druhú svetovú vojnu v Lenartove          • Piesne z údolia Večného potoka

Výsledky 9. ročníka súťaže 
NAjKRAjŠIA KNIhA A PROPAGAčNý MAtERIÁL 

O SLOVENSKU ZA ROK 2015

Každý kultúrny národ sa stará o. i. aj o to, aby 
zachoval svedectvo svojej minulosti pre budúce 
generácie. Jednou z foriem je vedenie obecnej 
kroniky. Tá naša lenartovská má tiež svoju 
históriu a svoju výpovednú hodnotu. V nej sa 
dočítame veľa. Ja som si z toho, čo je tam napísané, 
vybral napríklad zápis o tom, že v Lenartove sa 
v minulosti hralo ochotnícke divadlo. Oslovila 
ma divadelná hra s názvom Slzy Kristove, ktorá 
prináša drámu i tragický osud mladého kňaza na 
vidieckej fare. Nuž prišlo mi na myseľ, že by bolo 
možno dobré vrátiť sa do histórie a toto divadelné 
predstavenie nacvičiť. Po konzultácii s pánom 
farárom, starostkou obce a výborom Jednoty 
dôchodcov predkladám širokej lenartovskej 
verejnosti tento návrh  na zváženie a zároveň 
očakávam, že sa prihlásia dobrovoľníci, ktorí by 
chceli toto predstavenie nacvičiť a niekedy okolo 
Vianoc 2016 ho predstaviť.

Osoby a obsadenie: 
Farár – seniorsky vek
Kaplán – mladý 26 ročný
Nadlesný – muž v stredných rokoch
Anička, nadlesného manželka – žena v stredných 
rokoch
starosta obce – muž v stredných rokoch
kostolník – muž starší vek
Gazdiná na fare – žena stredný vek

Verím, že sa najdú dobrovoľníci  zo všetkých 
vekových kategórií a divadelné predstavenie 
uzrie svetlo sveta. 

   Ján Bortník

SLZy KRIStOVE



Končí sa školský rok 2015/2016. Považujeme ho 
za úspešný nielen preto, že sa nám opäť podarilo 
vštepiť do detských myslí základy písania, čítania, 
počítania či poznatkov zo sveta okolo nás, že sa 
naše deti  opäť posunuli v poznaní o niečo vpred, 
že možno tam kdesi v hĺbke vo svojich srdiečkach 
objavili vštepené tie naozajstné pravé životné a 
ľudské hodnoty, ale aj preto, že sme zorganizovali
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S každým žiakom rovnako, ku každému ináč...

Úspešnou bola realizácia mnohých aktivít, no takou 
najoriginálnejšou a našim žiakom priam vlastnou 
bola oslava ich Medzinárodného dňa Rómov, pre 
nás všetkých tento rok prvá, ale o to výnimočnejšia. 
Určite aj preto, že našu školu navštevuje 100% žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri tejto 
príležitosti sme priblížili žiakom formou prezentácie 
pôvod najpočetnejšieho etnika, jeho históriu, spôsob 
obživy, významné osobnosti 
a pozitívne vzory z radov 
Rómov, symboly ako hymnu 
a vlajku, na ktoré sú právom 
hrdí. Tu vidíme aj tematickú 
spätosť nášho školského loga s 
rómskou vlajkou a prepojenosť 
so školským časopisom 
Slnečnica, ktorého názov 
vyplýva z ich prirodzeného 
prostredia, z prírody.  V kruhu 
lavičiek na školskej záhrade, 
uprostred ktorého bolo vozové koleso predstavujúce 
kočovný spôsob života, horel oheň, symbolizujúci 
vášeň, pieseň, tanec, ale i rodinu a priateľstvo. 
Privítali sme viacero vzácnych hostí. Pani Jolana 
Giňová, najstaršia rómska občianka, rozprávala 
o ťažkom živote v minulosti a o svojich školských 
časoch, Križanovci hrali, Bohuslava a Ľubica 
spievali, ochutnali sme marikľu od pána asistenta, 
deti tancovali... A na všetkých nás svietilo rómske 
slnko khamoro, veď bol nádherný deň. Ich genetická 
informácia, ktorú si so sebou nesú a ktorú raz opäť 
naplno prejavili, sa nedá ovplyvniť ani výchovou 
ani prevýchovou. Rešpektujeme to a usilujeme 
sa o to, aby naši žiaci v prostredí školy  necítili 
osamotenosť, inakosť, aby sme tu zohľadňovali ich 
kultúru, tradície, zvyky, temperament a dispozície. 
Aby sme im uľahčili proces adaptácie na povinnosti, 
na dodržiavanie určitých stereotypov v správaní, 
ktoré sú nám ostatným z titulu povahy či výchovy 
už vlastné, osvojené. Nie je ľahké stotožniť sa s tým, 
že žiaci vedia iba to, čo sa naučia v škole, že učiteľ sa 
nemôže spoliehať na požadovanú a tradičnú pomoc 
rodiny, že pamäť týchto žiakov je krátkodobá, že je 
tu iná hodnotová orientácia nenaklonená vzdelaniu, 

Deň Rómov

Rómska vlajkaLenartov

Základná škola

mnoho pekných akcií a voľnočasových aktivít, ktoré tak trochu inak spojili našich žiakov a vytvorili 
nezabudnuteľné zážitky a nenahraditeľné priateľstvá. teraz, tesne pred blížiacim sa záverom školského 
roka sa nám miešajú spomienky na všetky podujatia, zážitky, ľudí a okamihy, ktoré nám ponúkol a 
ktorých sme boli súčasťou.

že občas je potrebné viac sa zamerať na výchovu 
než na vzdelanie, že je potrebné sa vyrovnať a prijať 
žiaka takého, aký je a odkiaľ pochádza, že aj keď má 
učiteľ pracovať so všetkými v triede rovnako, predsa 
len ku každému musí pristupovať individuálne... 
Je však všeobecne platné, že do škôl musí nastúpiť 
legitímna požiadavka modernej pedagogiky – nie 
žiak sa má prispôsobiť podmienkam školy, ale 

škola sa má a musí prispôsobiť 
potrebám žiaka. Len keby 
sa na to pamätalo aj v našej 
legislatíve! Nie každý z nás 
dospelých dokáže vždy a za 
každých okolností pracovať 
podľa noriem spoločnosti 
na jednotlivých sociálnych 
postoch, ktoré zastáva, rovnako 
ani od dieťaťa nemôžeme vždy 
vyžadovať normované výkony. 

V závere šk. roka patrí poďakovanie Obci Lenartov 
za vytváranie nadštandardných materiálno-
technických podmienok pre edukačný proces, 
pretože nie je samozrejmosťou rekonštrukcia 
dvoch tried v čase vedľajších prázdnin, úprava 
chodníka, či terénu a okolia školského dvora. To 
je opodstatnený dôvod, prečo sme presvedčení, že 
existuje  naliehavá prosba, hlavne pre rodičov našich 
žiakov, aby majúc na zreteli maximálne ústretový 
prístup Obce a pedagogických zamestnancov 
považovali vzdelanie za hodnotu, o ktorú sa treba 
usilovať. Aby videli, že ich deťom chceme dobre 
keď hovoríme, že prvoradé je vzdelanie. Určite si 
to všímajú, pretože im často dávame  najavo, že sú 
dôležití, jedineční a výnimoční.
Chcela by som všetkým v mene ZŠ poďakovať 
za pomoc, bez ktorej by sme sa ani tento rok 
nezaobišli... Pevne verím, že spolu zvládneme 
aj ďalšie predsavzatia... či už budúcoročné alebo 
kedykoľvek ročné :-)
Žiakom prajem tie najkrajšie letné prázdniny a 
zamestnancom zaslúžené dovolenky, aby sme sa 
všetci v zdraví po lete vrátili  späť. 

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ
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Do konca školského roka zostáva už len pár dní. V našej 
materskej škole sme sa snažili rôznymi aktivitami a 

edukačnými hrami vštepovať deťom lásku a úctu ku všetkému 
dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, 
formovať ich zručnosti a vedomosti. K aktivitám, ktoré 
priniesli deťom hlavne radosť, ale i nové poznatky patrili: 
Detský karneval, hudobné a divadelné predstavenie, Stratila sa 
rozprávka – marec mesiac knihy, Les, náš kamarát – mesiac 
lesov, Najkrajšie veľkonočné vajíčko z vrchnákov PET fliaš, 
Deň Zeme, Poznávame prírodu a jej obyvateľov, Deň matiek.

V  mesiaci jún nás ešte 
čaká významný deň s 
predškolákmi, ktorí sa 
budú lúčiť s materskou 
školou. Okrem toho 
sa deti môžu tešiť aj 
na aktivity – Deň detí 
Hľadanie pokladu, 
športové dopoludnie s 
rôznymi  hrami, opekačku, 
zhotovenie pozdravov k 
Dňu otcov, kreslenie na 
chodník s témou: Príroda 
okolo nás.
Úprimné poďakovanie za 
spoluprácu a ústretovosť 
patrí všetkým, ktorí sa v 
nemalej miere podieľali 
na tom, aby naše deti 
prežili v materskej škole 
krásne a radostné chvíle 
plné nezabudnuteľných 
zážitkov.                                                          Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

Svetový deň vody
Dňa 22. marca si deti v našej materskej škole 
pripomenuli Svetový deň vody príbehom o 
Kvapôčke a zhotovením plagátu, pričom získali 
dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá 
pre každého z nás. Formou zážitkového učenia 
si vštepujú nové vedomosti a pozitívne postoje k 
prírode do svojich sŕdc a tak si postupne uvedomujú 
potrebu jej ochrany.

čO SME PREžILI V MAtERSKEj ŠKOLE od februára do mája...

Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek sa rok čo rok stretávame v našej 
materskej škole, aby  sa deti svojim mamičkám poďakovali za 
ich lásku a starostlivosť. Mama je najbližším a najdôležitejším 
človekom v našom živote. V krátkom programe nechýbali 
básničky, piesne, tance a hudobno-pohybové hry. Radosť i 
dojatie bolo vidieť v tvárach všetkých mamičiek. 

Detský karneval
K jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole 
neodmysliteľne patrí aj Detský karneval. Deti skúmavými 
pohľadmi hádali, kto sa skrýva za maskou. Vzájomnou 
prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová 
zábava, v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci. Pri rezkej muzike s 
fašiangovým pohostením zbehlo dopoludnie ani nevedno 
ako. Každá maska bola ocenená diplomom a sladkosťou. Aj 
vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich 
ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné 
radosti, obohatené o krásne zážitky.

Deň zeme
Aj v tomto školskom roku sme nezabudli 
na významný 22. apríl – Deň Zeme. Keďže 
máme radi našu planétu Zem a prostredie, 
v ktorom žijeme,  zapojili sme sa do 
upratovania našej obce. Deti sa zahrali na 
malých  ochranárov prírody a vyzbierali 
odpadky v okolí materskej školy.



Pozostalostný dôchodok pre vdovy a vdovcov

Nová právna úprava zjednocuje podmienky nároku 
na pozostalostné dôchodky vdov a vdovcov, ktorí 
ovdoveli pred 1. januárom 2004, s tými vdovami 
a vdovcami, ktorí ovdoveli po 31. decembri 2004. 
Nárok na pozostalostný dôchodok a jeho výplatu 
sa po 31. decembri 2015 obnoví postupne splnením 
zákonom stanovenej podmienky (napríklad 
vznikom invalidity, dovŕšením 50 rokov veku a 
pod.) tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 
1. januárom 2004. Vdovám a vdovcom, ktoré tieto 
podmienky už splnili, sa výplata dôchodku uvoľní od 
1. januára 2016. Žiadosť o vdovský alebo vdovecký 
dôchodok je možné podávať v pobočke Sociálnej 
poisťovne podľa miesta trvalého pobytu, t. j. v 
Bardejove po 1. januári 2016. O žiadosti rozhodne 
Sociálna poisťovňa podľa zákona najneskôr do 
šiestich mesiacov od jej podania a dôchodok prizná 
odo dňa vzniku nároku, teda najskôr od 1. januára 
2016.
Výška vdoveckého dôchodku je zákonom presne 
stanovená na sumu 136,50 eura mesačne. Pre 
vdovy presná výška dôchodku stanovená nie je. Pri 
jej určení sa bude vychádzať zo sumy vdovského 
dôchodku, ktorá naposledy vdove patrila. Táto suma 
sa ďalej zvýši podľa osobitných právnych predpisov 
o zvyšovaní dôchodkov, a to za tie roky, v ktorých 
by boli splnené podmienky nároku na vdovský 
dôchodok, ale dôchodok sa nevyplácal. Opätovný 
nárok na dôchodok sa posúdi podľa predpisov spred 
roku 2004. Podmienkami na získanie vdovského 
dôchodku sú napríklad invalidita, vychovanie aspoň 
troch detí či dosiahnutie 50 rokov. Pre vdovcov sú 

podmienkami dôchodkový vek alebo invalidita. 
K žiadosti o opätovné priznanie pozostalostného 
dôchodku je potrebné priložiť úmrtný list, sobášny 
list, poprípade rodné listy detí. Na niektorom z 
dokladov musí byť uvedené rodné číslo nebohého/
nebohej. V prípade ak týmto údajom nedisponujete, 
je potrebné vyžiadať overenie rodného čísla z 
Registra obyvateľov SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 04 
Banská Bystrica. 

Pre poskytnutie bližších informácií alebo pomoc 
pri zosumarizovaní dokladov kontaktujte Obec 
Lenartov, kancelária TSP, č. tel.: 054/4706004.

spracovala Mgr. Michaela Mokrišová, tSP

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2016 opätovne priznáva pozostalostný dôchodok tým vdovám a vdovcom, 
ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. 
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Saleziáni don Bosca v Lenartove
Saleziáni don Bosca sa stali majiteľmi domu v našej obci spolu s okolitým 

pozemkom. Podľa vyjadrenia ich zástupcu Petra Bešényho bude 
dom využitý na voľno-časové aktivity a prácu s deťmi.



V KC deti pracujú v niekoľkých záujmových 
krúžkoch. Cieľom speváckeho krúžku je 
podchytiť ich  temperament a rozvíjať farbu 
ich hlasov. V rámci enviromentálneho 
krúžku realizujeme prechádzky do okolia 
spojené s poznávaním prírody, staráme sa 
o okolie KC, plejeme burinu, polievame 
kvetinové záhony.  Na výtvarnom krúžku 
využívaním rôznych výtvarných 
techník i materiálov rozvíjame u 
detí tvorivosť i fantáziu. Cieľom 
krúžku šitia a vyšívania je rozvoj 
jemnej motoriky a praktických 
zručností klientov. Podľa 
potreby a záujmu prebieha  u nás 
aj doučovanie, predovšetkým 
písanie domácich úloh, ale 
aj čítanie s porozumením, 
pomoc pri upevňovaní nového 
učiva preberaného v školskom 
zariadení. V KC organizujeme 
aj mnohé jednorazové aktivity, ktoré odzrkadľujú 
aktuálne sviatky a podujatia v priebehu roka. V 
júni sme spolu so ZŠ Lenartov pripravili Deň detí 
plný hier, tanca a zábavy. Vzhľadom na blížiace sa 
leto a voľný pohyb detí aj po cestnej komunikácii, 
zorganizovali sme besedu s príslušníkom PZ s 
názvom Bezpečnosť na ceste. Veľký úspech mali 
prázdninové exkurzie. S deťmi sme navštívili 
Lesnícke ekocentrum v Malcove, kde sme sa 

oboznámili so zvieratami žijúcimi v našich lesoch 
a vyrobili sme si vtáčiu búdku. Tú sme umiestnili 

na strom pred KC. S cieľom spoznať širšie 
okolie svojho bydliska, navštívili sme mesto 
Bardejov a Bardejovské Kúpele. Pozreli sme si 

Baziliku sv. Egídia, Radničné námestie, hradby. 
Ochutnali sme niekoľko liečivých prameňov 
z Kolonády v Bardejovských Kúpeľoch. 
Deň rodičov oslávili deti so svojimi 
rodičmi súťažami a spoločným vypúšťaním 

pestrofarebných balónov na obecnom 
ihrisku. Prednesom básne 

sme prispeli k slávnostnému 
priebehu spomienkovej slávnosti 
71. výročia SNP. V jeseni 
sme zorganizovali besedy s 
pracovníkmi RÚVZ zamerané 
na dodržiavanie základných 
hygienických návykov a na 
prevenciu prenosu infekčných 
ochorení. V spolupráci s OÚ sme 

organizovali podujatia na vyzdobenie príbytkov s 
názvami Vitie adventných vencov a ikebán a Zdobenie 
kraslíc a veľkonočných ikebán. V apríli sme spevom, 
tancom i dobrým jedlom oslávili Medzinárodný deň 
Rómov. V máji sme si pripomenuli spomienkovou 
slávnosťou 110. výročie narodenia rodáka Andreja 
Kaputu. 
Veríme, že budeme môcť v podobných podujatiach 
pokračovať aj v ďalších rokoch.
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Rok v Komunitnom centre Lenartov
1. mája 2015 Obec Lenartov zriadila komunitné centrum. Komunitné centrum vytvára a realizuje 
programy, ktorých cieľom je sociálne začlenenie jednotlivcov a skupín, tiež však podpora spolupráce 
a spolužitia všetkých skupín obyvateľov žijúcich v obci Lenartov. Denne v KC Lenartov prebiehajú 
nízkoprahové aktivity, ktoré sú zamerané hlavne na zmysluplné využívanie voľného času. Pri hraní 
spoločenských hier učíme deti zvládať svoje emócie, vedieme ich k trpezlivosti i k zdravej súťaživosti. 
Pravidelnou komunikáciou o rodine, o priateľstve, o dospievaní a vzťahoch, o škole sa snažíme u 
účastníkov  vzbudiť záujem o vyjadrenie vlastných názorov, pocitov, nálad. 

Ing. Marcela Gombitová, OPPRKC

Enviromentálny krúžok – robíme skalku Hráme spoločenské hry

Medzinárodný deň Rómov
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AKtIVIty ŠKOLSKEj KNIžNIcE Lenartov

Základným poslaním knižníc je uspokojovať kultúrne, vedecko-výskumné, vzdelávacie 
a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný 

rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnice 
neodmysliteľne patria ku koloritu mesta či obce, sú miestom stretávania, vzdelávania, buduje sa v nich 
láska k literatúre, puto medzi čitateľom a knihou. Voňajú príbehmi, múdrosťou, stránkami, ktoré ukrývajú 
svet. Slúžia všetkým a vklad do vzdelania a duchovného rozvoja občanov sa tejto spoločnosti vždy vráti.
 
Raz jeden múdry dedko povedal: „Kto má rozum, ten má všetko. Kniha je tvoj kamarát, vždy ju chráň a 
maj ju rád.“ V našej školskej knižnici učíme deti mať knihy radi. A to nielen, že si knihy vypožičajú a čítajú, 
ale pripravujme pre nich rôzne knižné vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia ako napríklad:

1. Exkurzia zameraná na prácu s knihami v školskej knižnici – deti sa naučili ako sú 
rozdelené knihy v knižnici, ako hľadať knihu, používať knihy, ako zaobchádzať s knihami.
2. Rozprávkové popoludnie – čítanie rozprávok, kreslenie hrdinov z rozprávky a výroba knihy 
leporela.
3. Hodina hlasného čítania – čítanie kníh, kreslenie knihy, výroba záložky do knihy.
4. Beseda o histórii a význame Veľkej noci – tvorili sme záhradu Zmŕtvychvstania. 
5. Modelovanie a vykrajovanie vajíčok a zajačikov z modelovacej hmoty – maľovanie na Veľkú 
noc.
6. Recitačné preteky – súťaženie o najlepšie prednesenú báseň.
7. Exkurzia Materskej školy Lenartov – deti sa naučili ako sa vyrába kniha, ako zaobchádzať s 
knihou, hádali hádanky, kreslili hrdinov z rozprávky.
8. Apríl mesiac lesov – význam lesa a lesníctva pre spoločnosť –  čítanie kníh z lesnou tematikou, 
tvorba ihličnatých a listnatých stromov.
9. Deň Zeme – tento deň sme si pripomenuli manuálnou prácou pri čistení okolia školskej 
knižnice kresbami, ktoré boli vystavené v školskej knižnici a tým sme dali najavo, že budúcnosť 
našej Zeme nám nie je ľahostajná.
10. Keď pôjdeš horou – vychádzka do prírody zameraná na rozpoznávanie stromov.
11. Deň matiek – príprava vlastnoručných darčekov pre mamičky detí za lásku a starostlivosť.
12. Svetový deň Pohybom k zdraviu – športový deň s cieľom zvýšenia zdravotného uvedomenia 
v oblasti fyzickej aktivity nielen v tento deň, ale aj po celý rok.

Takéto aktivity plánujeme rozvíjať aj naďalej, lebo budúcnosť knižníc je vytváraná a podmienená aktívnym 
spájaním jej tradičného poslania spojeného s kultúrnym a spoločenským vyžitím. Vďaka vzdelávacím a 
kultúrno-spoločenským podujatiam sú spokojní čitatelia a návštevníci knižnice, preto si knižnica praje 
vždy jediné: čo najviac spokojných čitateľov a návštevníkov. To je to, čo ju robí knižnicou a dáva jej ako 
knižnici význam.                                                                                         Mária Leškovská, knihovníčka

Ďeň matiek Ďeň Zeme



Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek má 
svoje ciele a staroba má svoj ľudský údel. A údel starších 
ľudí nie je v dnešnej dobe ani najľahší, ani najľudskejší. 
Sme súčasťou mechanizmu, ktorý výrazným 
spôsobom uprednostňuje rozvoj materiálnej stránky 
života a to za každú cenu, bez ohľadu na to, aké sú jeho 
účinky na svoje okolie. Svet, ktorého sme súčasťou sa 
dostáva do krízy, predovšetkým do krízy morálnej 
a odtiaľ je už iba krôčik k celkovému rozvratu. Sme 
svedkami neskutočných vojen, hladu, biedy, útekov 
za lepším životom v celosvetovom meradle. Do 
našich končín s kresťanskými tradíciami sa dostávajú 
prvky iných kultúr, denne počúvame o drogách, o 
krádežiach, vraždách, samovraždách, tunelovaniu a 
drancovaniu cudzieho majetku a o mnohom inom. 
Strácame pri tom pocit istoty, rozšíruje sa beznádej, 
strach z budúcnosti. Súčasťou mravného úpadku 
sú aj veľmi zlé medziľudské vzťahy, zlé vzťahy 
medzi generáciami,medzi susedmi, rodinami i v 
rodinách, v jednotlivých komunitách i medzi nimi 
navzájom. Myslím si, že tu je miesto pre nás starších 
a pokročilých, ktorí poznajú život z mnohých strán 
a vedia podať svedectvo o nebezpečenstve, ktoré 
hrozí svetu i nášmu okoliu a dať ponaučenie ako sa 
zlu vyvarovať. Hovorí sa, že krásny mladý človek je 
hračkou prírody, ale krásny starý človek je umelecké 
dielo. Nezabúdajme však  pri tom na to najzákladnejšie, 
že ľudký život je Božím darom, preto sa k nemu ako 
Božiemu daru treba správať. Lenartovskí seniori sú 
v tomto smere aktívnou zložkou života v obci. Už 6 
rokov sme združení v jednote dôchodcov Slovenska 
a snažíme sa byť aktívni v mnohých oblastiach života 
Obce Lenartov. Veď iba v tomto roku sa viacerí z nás 
zúčastnili seniorského plesu v Mokroluhu, navštívili 
Štátne divadlo v Košiciach, spoločne oslávili Fašiangy, 
zorganizovali športové popoludnie, kde súťažili v 
Človeče nehnevaj sa a streľbe zo vzduchovej pušky. 
Stretávali sa pri zhotovovaní veľkonočných ozdôb, 
nacvičovali piesne zo spevníka Piesní z údolia 
Večného potoka, aktívne sa zapojili do skrášľovania 
svojho okolia v rámci Zeleného týždňa a očistili i 
vymaľovali betónové oplotenie okolo cintorína a 
aktívne sa podieľali na organizovaní ďalších aktivít 
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SENIORI
Tak ako funguje stroj času, ktorý sa nikdy nezastaví, plynie aj  život, aj ten 

náš ľudský. Všetko sa zrodí, rastie, rozvíja a zaniká. Kolobeh 
času je proces nezvrátny a platí  pre všetko a každého z nás, 
bez výnimky, a na to by nemal nikto zabúdať.

Ján Bortník, predseda ZO JDS

Skrášlenie okolia cintorína a vymaľovanie betónového oplotenia 

spolu s Obcou Lenartov. V najbližšej dobe pre všetkých seniorov pripravujeme spolu s Obcou  a farským 
úradom zájazd do maďarskej obce Hejce k pamätníku slovenských vojakov, návštevu hrobky nášho čestného 
občana Štefana Onderka v Košiciach spojenú s bohoslužbou, vidieť by sme chceli košickú ZOO i botanickú 
záhradu a na Cyrila a Metoda pripravujeme spolu s Obcou a farským úradom stretnutie pri kaplnke na 
Kráľovej studni a letné športové hry seniorov.
Neviem, či je toho veľa alebo málo, ale viem, že to čo robíme, robíme radi a nechceme len pasívne čakať, 
či nám niekto niečo ponúkne. Naši seniori sa v lenartovských podmienkach v mnohých oblastiach majú 
lepšie  ako niekde inde. Spája nás spoločná história, tu žili, pracovali i zložili svoje kosti do tejto zeme naši 
dedovia i otcovia, tu rastú naše mladé pokolenia, spája nás spoločná viera i láska k životu a úcte medzi 
sebou navzájom, hoci aj u nás to niekedy zaškrípe. Nuž spájajme elán mladosti s múdrosťou šedín a  náš 
spoločný život bude krajší i lepší.                                             

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳
Súťaž v hre Človeče, nehnevej sa !

Súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky
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Obec už štvrtýkrát zorganizovala jednu z najhumannejších akcií, pri ktorej sa otvára srdce človeka-darcu 
pre toho druhého. Dňa 27.5.2016 naši darcovia mali zabezpečený odvoz na odberné miesto v Bardejove. 
Svojím činom pomohli tým, ktorí sú na ich pomoc a dar odkázaní. Možno práve naši darcovia zachránili 
nejeden život. Zamyslíme sa nad veľkosťou skutku každého z nich.
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Vždy, keď idem okolo poľa s dozrievajúcim obilím, 
príde mi na myseľ príhoda z môjho detstva, keď 
ma môj starý otec Pišta zobral na Bičkov pozrieť, 
či je už jačmeň súci pod kosu. Po príchode na roľu 
som pozoroval deda, čo robí, ako sa tvári. Jačmeň 
bol zlatožltý – trocha do hneda a starký uznanlivo 
povedal, že je pekný a bude dobre sypať, že ak 
nezaprší, o dva-tri dni sa bude kosiť. Rozmrvil 
jeden klas na dlani, vyfúkal plevy a zrniečka slastne 
rozžul. Videl som, že je spokojný. Ja som však s 
tým, ako jačmeň vyzeral, spokojný nebol ani z 
ďaleka. Veď podľa mňa pekných a rovných stebiel 
s klasmi pekne dohora vysoko nad ostanými bolo 
veľmi málo, lebo ostatné klasy boli ohnuté k zemi 
a vo vetre sa o seba obtierali a nepríjemne šušťali. 
Starý otec si všimol moje rozpaky, preto hneď 
pokračoval vo vysvetľovaní, prečo sú dobré tie klasy 
so sklonenými hlávkami, lebo sú plné kvalitného 
zrna. Iba klasy, ktoré sú prázdne vytrčajú hlavy 
nad ostané a povievajú vo vetre, aby ich bolo vidno 
na všetky strany, ale osohu a úžitku z nich niet. A 
keďže som môjmu dedovi veril všetko, uveril som 
mu aj toto. Ako sa neskôr ukázalo, keď sme v jeseni 
mlátili, mal naozaj pravdu. Odvtedy som videl veľa 
obilných lánov a boli na nich klasy aj také aj onaké. 
Vždy ma to prinútilo uvažovať, a nie len v blízkosti 
obilného poľa. Akosi som plné a prázdne klasy 
začal vidieť všade okolo seba. Ich spektrum je také 
rozmanité, až na počudovanie. Neveríte?

Aký klas asi sedí za volantom drahého športového 
auta s množstvom koní pod kapotou, či motorke, 
ktorý cez našu obec, kde je veľa chodcov a detí, 
kde je maximálna rýchlosť 50 km/h dokáže 
prefujazdiť vyše stovkou  a k tomu s mobilom na 
uchu? Aký to musí byť klas, keď mladá dievčina 
ešte pred osemnástkou čaká druhé, či tretie dieťa 
a s cigaretou v ústach vlečie dieťa po krajnici, a 
v druhej ruke sa oháňa fľašou ovocného vína? 
Čo obsahuje klas, ktorý v bujarej nálade v noci 
porozhadzuje smetné nádoby alebo prázdne fľaše 
po ceste a sám nikdy smeti nepoloží inde ako do 
nášho krásneho potoka? Čo sa stalo klasu, ktorý 
zničí hrádzu zákonom chránej rodine bobrov – ich 
obydlie v podobe hrádze na Večnom potoku, alebo 
odlomí vrcholec zo smreka, ktorý je pripravený na 
postavenie pri príležitosti Rusadlí? Aké vlastnosti 
má klas, ktorý vo veľkoobchodnom reťazci dá 
sfašírovať pokazené mäso a s opraveným dátumom 
spotreby ho dá znova do predaja? Čo sa stalo klasu, 
ktorý je šťastný vtedy, keď o inom môže šíriť klebety 
a konať neprávosti, len preto, aby mu ublížil, alebo 
falošným čestným prehlásením pred úradmi označí 
iného za zloducha, alebo ho pripraví o majetok? 
Skutočne neviem pochopiť aký to bol klas, ktorý 
bez kúska svedomia vyrúbe strom, ktorý po dlhé 
roky označoval časť nášho chotára Pri bučku? Aký 
je to klas...atď, ale veď mnohí viete a poznáte sami.
                  

Aký je to klas
Čas neúprosne plynie, striedajú sa v ňom ročné obdobia, a každé z nich prináša svoje plody, každé má 
svoje čaro, od každého niečo očakávame. Aj v tomto roku sa skončila zima, prišla jar a už aj leto. Náš 
lenartovský kraj je presvetlený slnkom, prevoňaný senom a povznesený prácou (tých, ktorí ju majú).
Doterajšia, všade prítomná zeleň lúk sa začne prehadzovať do zlatista. Vždy, ale v poslednom období je 
takých polí u nás stále menej a menej. 
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4. ročník

Je leto a aj v tomto roku príde žatva, preto si viac (a nie iba vtedy) všímajme klasy okolo nás a pamätajme, 
že iba plný klas sa k zemi kloní.                                                            Ján Bortník



Bolo to dávno pred 110. rokmi,
keď sa v našej obci jeden chlapec narodil.

Mama s otcom i celá rodina
tešili sa spolu z narodenia syna.

Meno Andrej mu hneď dali
a na krstiny rodinu povolali.

Chlapec rástol, do školy chodil
a Pánu Bohu vždy za všetko vďačil.

Rodičia jeho k Bohu ho viedli,
o pláne Pána ešte nevedeli.

Až prišiel ten veľký deň v živote Andreja,
keď ho Pán povolal za misionára.

Meno Tiburtius brat Andrej prijal
a o domorodcov v Papue s láskou sa staral.

Na svojich rodákov nikdy nezabudol 
a pozdravy domov po druhých posielal.

Vo vinici Pána slúžil dlhé roky, 
za to Andrej vďaka za všetky tvoje kroky.

Keď mal 83 rokov, Pán si ho povolal,
smutná správa prišla do nášho Lenartova.

Odpočívaj v pokoji brat náš Tiburtius 
v tej ďalekej zemi na Novej Guinei. 
Odkaz Ti do neba všetci posielame,
že sa spolu zbožne za teba modlíme.

 Mgr. Mária Frandoferová
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Andrej Kaputa sa narodil 
8. mája 1906 v Lenartove, 
kde prežil svoje detstvo. 
Ako 26-ročný  sa rozhodol 
stať misionárom. Prvé 
sľuby zložil v roku 1936 
v Spišskom Štiavniku a 
prijal meno Tiburtius. 
Odtiaľ odišiel do Nitry, kde 
sa stal členom misijného 
Spoločenstva Božieho slova. 
Po ukončení príprav v roku 
1948 odišiel na ostrov Nová 
Guinea Papua, neďaleko 
Austrálie k domorodcom 
kmeňa Kanakow, známych 
to kanibalov-ľudožrútov. 40 
rokov uskutočňoval svoje 
vznešené poslanie, obetavou 
prácou napomáhal šíreniu 
Evanjelia a povzneseniu 
kultúrnej úrovne. Pracoval 
ako vedúci plantáží, kde 
tamojších Kanakow učil 
pestovať kokosové orechy a 
kávu. Zomrel vo veku 83 rokov 
v Alexis-Hafene. Prial si, aby 
jeho vznešené misionárske 
poslanie nasledovali ďalší 
rodáci z našej farnosti, lebo 
Pán povedal: Žatva je veľká 

Či to zvony zvonia, či organy hrajú?
To občania  Lenartova si 

s úctou významnú osobnosť 
a ukončenie 2. svetovej vojny pripomínajú...

Dňa 06.05.2016 sa pri pamätnej tabuli misionára Andreja Kaputu a pri pamätnej 
tabuli padlým obetiam 2. svetovej vojny pred OcÚ v Lenartove uskutočnila 
spomienková slávnosť na počesť 110. výročia narodenia nášho rodáka a 71. 
výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia najväčšej tragédie v histórii ľudstva. 
Po úvodných slovách Jána Beňu, zástupcu starostky obce, za účasti príbuzných 
Andreja Kaputu, členov SZPB, občanov, zamestnancov obce i žiakov školy 
odznela báseň Bolo to dávno i slávnostné príhovory. Kyticami kvetov a tichou 
spomienkou sme si všetci spoločne uctili pamiatku brata Tiburtia, ktorého 
príbuzní tu žijú dodnes ako aj pamiatku hrdinov z Lenartova, ktorí v 2. svetovej 
vojne položili vlastný život za pokojný život nás i našich detí.

a robotníkov málo. Hoci od 
narodenia Andreja Kaputu 
uplynulo viac ako jedno 
storočie, jeho pamiatka zostane 
navždy v srdciach jeho rodiny 
a všetkých Lenartovčanov. 
Miloval rodnú obec a v 
myšlienkach sa stále vracal k 
svojim rodákom. Je pre nás 
všetkých i pre ďalšie generácie 
vzorom v šírení Evanjelia, 
príkladom v horlivosti, 
obetavosti, môžeme sa od 
neho učiť pokore, pracovitosti 
a trpezlivosti. 
Ján Kavulič, bývalý predseda 
SZPB,  vo svojom príhovore 
upriamil pozornosť 
prítomných na prežité hrôzy 
tých,  ktorí sa v ťažkých 
vojnových časoch postavili 
na stranu pravdy, bojovali 
za slobodu, ale zaplatili tým 
najcennejším čo mali – svojím 
životom. Zároveň poukázal 
na to, aby sme si my mladší 
vážili pokojný život v mieri a 
chránili si aj v súčasnosti tak 
krehkú slobodu. 
Česť a sláva ich  pamiatke!  

Mgr. Iveta Petriková

V LenartoVe spomínaLi
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Keď sa povie domov, každého z nás napadne náš domov, naša rodina. S 
odstupom rokov, s pribúdajúcim vekom, keď sa nám už naše dospelé 

deti osamostatnia, založia si vlastné rodiny, prichádzajú častejšie chvíle, keď 
sa v myšlienkach vraciame do svojich rodísk, do svojich rodných domovov. 
Jedným z našich rodákov, ktorý už niekoľko pekných desiatok rokov žije 
mimo svojho rodiska, mimo svojho Lenartova, ale v myšlienkach sa isto - 
iste vracia tam, kde sa narodil, kde prežil svoje detstvo i svoje mládenecké 
roky, je RSDr. Juraj Beňa. 

Juraj sa narodil 8. mája 1950 ako tretie dieťa, tretí syn, t.č. už nebohým 
rodičom Jurajovi a Anne Beňovým z č. d. 176, v zrubovom domčeku pod 
Ostrou hurou. Otec pracoval ako lesný robotník a mama na JRD v Lenartove. 
Juraj svoje detstvo prežil spolu so svojimi staršimi bratmi Jozefom a 
Antonom pri svojich rodičoch a svoje školské roky so svojimi vrstovníkmi 
v ZDŠ Lenartov a v ZDŠ Malcov. Ako 15 - ročný nastúpil na Železničné 
odborné učilište v Čiernej nad Tisou do učebného odboru elektrotechnik, 
po skončení ktorého nastúpil do Rušňového depa Spišská Nová Ves ako 
elektromechanik elektrických rušňov. Po absolvovaní kurzov, školení a práci 
na rušni ako pomocník rušňovodiča a záverečných skúškach získal funkciu 
rušňovodiča elektrických rušňov, ktorú vykonával v rokoch 1970 - 1976. 
Mladý Juraj sa angažoval v Socialistickom zväze mládeže ako predseda celozávodného výboru SZM v 
rušňovom depe, bol zvolený za tajomníka OV SZM a neskôr za predsedu OV SZM v Spišskej Novej Vsi. 
V tomto čase absolvoval popri zamestnaní gymnázium v Gelnici. Juraj náš rodák od roku 1984 pracoval 
ako politický pracovník na OV KSS v Spišskej Novej Vsi. Počas tejto práce absolvoval politickú školu ÚV 
KSČ, ktorú ukončil v roku 1986. Jeho postavenie ho posúvalo vyššie a Juraj v roku 1988 získal titul RSDr. 
rigoróznou skúškou. V náročnom období v roku 1989 na mimoriadnej konferencii OV KSS bol zvolený 
za vedúceho tajomníka  OV KSS v Spišskej Novej Vsi. Bolo to obdobie veľmi stresové a vyžadovalo si veľa 
taktiky a stratégie ako previesť KSS z pozície, keď bolo vedúcou silou v spoločnosti na klasickú politickú 
stranu. V roku 1990 sa Juraj stal prvým predsedom OV SDĽ, ktorá sa pretransformovala v tomto období 
z KSS. V roku 1992 túto prácu ukončil. Postupne pracoval ako vedúci predajne potravín, neskôr vo firme 
TEBEKO, ktorá sa v tomto období zaoberala obchodovaním s Ukrajinou.  V roku 1994 bol zvolený za 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej vsi a bol zvolený za zástupcu primátora. V roku 1998 
bol menovaný za predsedu OÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorú vykonával do roku 2002. Z okresného úradu 
odišiel pracovať ako manažér v priemyselnej zóne Tatrasvit. Prácu v tejto zóne ukončil v roku 2007, kde aj 
jeho prispením je dnes významné nákupné centrum MADARAS na Spiši. Od roku 2007 pracuje ako riaditeľ 
DOMOVINA n. o. Žehra - Hodkovce. Majú prenajatý areál s kaštieľom rodu Csakyovcov vo výmere 12 ha od 
VÚC KSK na 25 rokov, kde prevádzkujú Domov sociálnych služieb pre klientov s mentálnym postihnutím, 
s počtom 112 klientov. Zamestnávajú spolu 65 zamestnancov. Vďaka jeho pôsobeniu ako riaditeľa boli 
dosiahnuté výrazne úspechy pri integrácii prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia. Podieľal 
sa na zveľadení priľahlého areálu zariadenia, usiloval sa a zrealizoval obnovu francúzskeho parku, anglickej 
záhrady. V areáli vytvoril podmienky pre relaxačné zóny pre klientov. Popri zamestnaní vykonával funkciu 
poslanca Mestského zastupiteľstva 20 rokov a poslanca VÚC KSK 12 rokov. 

Tým všetkým si prešiel náš rodák, náš Jurko Beňa, ale to nie je všetko. Popri jeho náročnej práci, popri 
rokoch jeho štúdií si založil rodinu a v roku 1977 sa oženil s Ľubomírou Lengvarskou. Spolu s manželkou 
vychovali dve dcéry - Ivanu a Slavomíru, ktoré pripravili na samostatný život. Juraj si prešiel v  živote 
ťažkým obdobím, keď ho zastihla krutá rana a jeho šťastné manželstvo pretrhla smrť.  7.9.2007 mu jeho 
drahá manželka podľahla rakovine a on sa musel postupne vysporiadať s ranou osudu. Dnes je dedkom 4 
vnučiek a 2 vnukov.  
Juraj bol a je človekom dobrého, láskavého a obetavého srdca pre druhého. Okrem toho, že bol verným a 
láskavým manželom, bol a je obetavým otcom a starým otcom, bol starostlivým synom, bol a je dobrým 
bratom, priateľom, kamarátom, kolegom. Aj keď nemal čas na rozdávanie, nikdy nezabúdal na svojich 
drahých rodičov, na svoju pokrvnú rodinu, ktorú navštevoval. Dnes je tých osobných návštev menej, ale 
vďaka sociálnej sieti je v kontakte so svojím bratom Antonom a zaujíma sa o dianie v jeho rodnom Lenartove. 
Keď sa na Spiši povie meno RSDr. Juraj Beňa, všetkým, čo tam žijú je dobre známe a pochvaľujú si človeka, 

RSDR. jURAj BEŇA, jEDEN Z NÁS
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Pred Veľkou nocou sa v Lenartove 
mAľOVALi VAjíČKA A ViAZALi iKeBANy

Teplé 
s l n e č n é 

lúče po dlhom 
zimnom období napĺňajú 

človeka šťastím, dodávajú 
energiu a chuť do života. Potvrdilo sa 

to aj v našom komunitnom centre tým, že 
ľudia s radosťou a plní elánu sa zapojili v týždni 
pred Veľkou nocou do tvorivej dielne, v ktorej 
dokázali vyčarovať nádherné maľované vajíčka a 
veľkonočné ikebany. Pracovníčky komunitného 
centra v Lenartove názorne ukázali zdobenie 
veľkonočných vajíčok a vyčarovali nádherné 
ikebany a kytice.

ktorý sa pod ním ukrýva so všetkými činmi a skutkami. Preto nahliadnite ďalej a posúďte sami, kým 
všetkým bol a je, o čo všetko sa zaslúžil náš rodák Jurko Beňa. Ako ste sa už mohli vyššie dočítať, že prispel 
k rozvoju mesta Spišská Nová Ves, ale i celého okresu.  Stal tiež pri zrode Agentúry pre rozvoj vidieckeho 
turizmu a výraznou mierou prispel k záchrane a rozvoju ľudovej a hmotnej kultúry a remeselných tradícií 
v regióne Spiša. Z tohto dôvodu mu bola primátorom meste Spišská Nová Ves udelená Cena primátora pri 
príležitosti konania sa 20. ročníka Trhu ľudových remesiel, ktorý patrí medzi trvalo podporené podujatia 
KSK. Juraj sa zaslúžil tiež o založenie Združenia sociálneho turizmu. Je taktiež zakladateľom Spišskej 
petanquovej ligy. 
Sme na Teba hrdí náš Lenartovčan, že z takej malej dedinky, ako je náš Lenartov, vzišiel ďalší veľký človek.
              

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

ZELENÁ DOMÁcNOStIAM

Rodinné a bytové domy majú možnosť uchádzať sa o poukážky na inštaláciu malých zariadení na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Takýmito zariadeniami môžu byť fotovoltaické panely, 
slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny.

Postup žiadania je nasledovný:

✓ zoznámte sa s podmienkami podpory,
✓ overte si, aký obnoviteľný zdroj je vhodný pre vašu domácnosť (môžete využiť bezplatné poradenské 
služby špecialistov), 
✓ vyberte si zhotoviteľa a príslušné zariadenie zo zadefinovaného zoznamu,
✓ uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom,
✓ požiadajte o vydanie poukážky,
✓ Slovenská inovačná a energetická agentúra vám zašle zmluvu s poukážkou, ktorú je u zhotoviteľa 
potrebné uplatniť do 30 dní od jej vydania (v opačnom prípade poukážka prepadá),
✓ zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu,
✓ odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi,
✓ zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky (maximálne do výšky 50 % oprávnených výdavkov),
✓ Slovenská inovačná a energetická agentúra overí správnosť výdavkov a preplatí zhotoviteľovi 
poukážku.

❧ ❧



•••  RUSADLE  NA DEDINE  •••

Rusadle ako sa 
sviatkom Turíc, 

sviatku Zoslania Ducha 
Svätého zvykne u nás v 
našom regióne hovoriť. 
Práve v tomto období, v čase 
bezprostredného príchodu 
týchto sviatkov sme  o nich 
častejšie hovorili, pretože 
už po piatykrát nám naša 
Obec spríjemňuje chvíle v 
predvečer sviatku Zoslania 
Ducha Svätého akciou 
Rusadle na dedine. Ako 
ináč, keď nie hudbou, spevom, dobrým a bohatým občerstvením. Informovanosť o podujatí bola perfektná. 
Pozvánky na akciu na verejných výveskách, obecný rozhlas. Všetko je objednané, pripravené, len počasie 
ukazuje svoje vrtochy. Tomu sa zabrániť nedá, ostáva ho prijať také, aké je. 
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V sobotu okolo 16:00 hodine sa sála kultúrneho 
domu pomaly zaplnila do posledného miesta. 
Hostia nastúpili na pódium a starostka obce 
Ing. Jana Bľandová, MBA privítala nás, svojich 
spoluobčanov, hostí – členov Kysuckého prameňa 
z Oščadnice a popriala nám všetkým príjemné 
chvíle. A boli naozaj príjemné, plné hudby, 
spevu, ale aj hovoreného slova. Striedali sa piesne 
ľudové, náboženské, mariánske, ktoré boli vždy 
odmenené bohatým aplauzom. Ani naša seniorska 
spevácka skupina Javorinka sa nedala zahanbiť 
a počas prestávky nás jej členovia pozdravili. Po 
dvojhodinovom programe sme sa museli rozlúčiť 
s našimi hosťami, ktorí mali pred sebou ešte dlhú 
cestu domov. 
Symbolom Rusadlí je stavanie májov. Aj keď vonku 
poriadne lialo, naši mládenci sa dažďa nezľakli a 
máj ľahko dostali hore, pričom si rezko zaspievali. 
Po hudobnom vystúpení nasledovalo občerstvenie, 
ktoré bolo tiež bohaté. Človek nevedel, kde má 
pozerať, čím sa má ponúknuť. Rozvoniavali domáce 
kysnuté koláče, špeciality z domácich mäsových 
výrobkov, ale aj zdravá slivovička. A tu už začala 

veselá vrava, každá skupinka o svojom. Veru hudba 
a spev ľudí spája. Aj nás, ktorí sme prijali pozvanie 
obce, spojila. Stretli sme sa navzájom, aj takí, 
ktorí sa možno celý rok nemáme čas porozprávať. 
Nikomu z nás nevadilo, že vonku  prší. A keď nastal 
čas odchodu domov, priali si mnohí z nás, aby sme 
sa takto častejšie stretávali. 
Kapelník našich hostí ďakoval p. starostke a 
poslancom obce za pozvanie medzi nás. Pani 
starostka ďakovala nám, že sme prijali pozvanie 
Obce a hosťom za príjemne strávené chvíle, a ja 
chcem v mene všetkých, ktorí sa na danej akcii 
zúčastnili vyjadriť vďačnosť starostke obce a 
poslancom OcZ zato, že myslia na nás a záleží im 
na tom, aby sme sa stretávali spolu navzájom pri 
dobrej hudbe, speve, aby aj týmto spôsobom bol 
náš Lenartov známejší široko – ďaleko. Verím, že 
im ich starostlivosť o nás budeme opätovať. Pán 
Boh zaplať! Už teraz sa tešíme na 6. ročník našich 
lenartovských Rusadlí na dedine, keď sa nám dá 
Pán Boh dožiť.                                                           

Text: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Jana Frandoferová

•••
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Ušľachtilé a humánne myšlienky hasičstva našli uplatnenie aj v našej 
obci, keď v roku 1926 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho 
založeniu predchádzala zriadená hasičská čata z roku 1894 a hasičský 
oddiel. Čata aj oddiel patrili pod 29. snakovskú stotinu. Hlavným zmyslom a 
cieľom bolo vtedy a zostalo aj dnes - úsilie obetavo chrániť ľudské životy, zdravie 
a majetok pred požiarmi, živelnými pohromami a haváriami v duchu obetavosti a 
dobrovoľnosti.

V roku 1926 mal DHZ Lenartov 24 členov, jednu ručnú striekačku a 5 hadíc.
V roku 1940 mali členovia okrem ručnej štvorkolesovej striekačky 130m hadíc, 8 m savíc, 
6 vedier a 1 nosítka. Okrem toho malo 10 hasičov rovnošaty. V tomto období bola postavená 
požiarna zbrojnica. 
V roku 1954 stará štvorkolesová striekačka doslúžila a obci bola dodaná nová motorová striekačka. 
Táto slúžila až do 80-tych rokov 20. storočia.
V súčasnosti má DHZ Lenartov 50 členov, zrenovovanú a vybavenú požiarnu zbrojnicu, špeciálne vozidlo 
Iveco, motorovú striekačku PS-12 a PS-8 a každoročne dopĺňanú špeciálnu technickú výbavu. 
V roku 2014 obec Lenartov zakúpila motorovú striekačku PS12 s úpravou na šport a s obsahom 1433 cm 
v obstarávacej cene 3600,- eur.
DHZ by nebolo bez ľudí a práve im, na ich pamiatku  a ich potomkom sa obec Lenartov rozhodla venovať 
slávnosť sv. Floriána 29. mája 2016 s poďakovaním a odovzdaním ocenení pre zaslúžilých a aktívnych 
členov.

Aj takto sa snažíme zachovať dedičstvo histórie hasičstva budúcim generáciám a aspoň čiastočne splatiť 
dlh všetkým, ktorí sa na vzniku a rozvoji hasičstva v našej obci aktívne podieľali, venovali svoj čas, priazeň 
a lásku. Ďakujeme!                                                                

    Starostka obce

DhZ Lenartov slávi 

90 rokov

Novorodenci

január
✳ Emil Bilý
✳ Radko Bilý

Apríl
✳ Štefánia Giňová 
✳ Erika Siváková
✳ Mário Bilý

✳
Rozlúčili sme sa

† 19.2.2106    Milan Hric
† 22.2.2016    Michal Jadloš
† 27.2.2016    Mária Karolová
† 22.3.2016    Ján Bilý
† 25.4.2016    Mária Džambiková
† 14.5.2016    Nataša Kaľová

†

„Odpočívajte v pokoji“ „Srdečne blahoželáme !“

Demko Ján
Bilá Margita
Bilý Dušan
Urda Vladimír
Kolbasová Alena
Bilý Rudolf
Billá Kvetoslava

50
Bilý Slávko
Beňa Miroslav
Leškovský Jozef
Kačmár Vlastimil

Kačmárová Mária

Michal Hric

Mária Kaputová

Anna Bortníková

Kašinová Mária
Bľandová Katarína

60 70 85

91

92

93

MAtRIčNÉ OKIENKO
údaje k 31.5.2016

jubileá našich občanov



hASIčI MALI SVOj VEľKý DEŇ
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Život každému z nás prináša radostné, ale aj smutné okamihy. Nikdy nevieme, čo nás zastihne, čím nás 
sám život prekvapí. O to väčšia je naša radosť, keď si niekto na nás spomenie, či už v deň nášho životného 

jubilea alebo niekto ocení našu prácu, naše počínanie, našu obetavosť s úsilím pomôcť druhému, zachrániť 
ho, mnohokrát aj s nasadením vlastného života. Asi s týmto odhodlaním, s týmto zámerom vedenie našej 
Obce plánovalo, pripravilo a zrealizovalo oslavy sv. Floriána pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v 
našom Lenartove. 
Veď kto iní, keď nie ľudia, ktorí pomáhajú pri živelných pohromách, pri 
haváriách, jednoducho všade tam, kde ide o záchranu majetku a veľakrát o 
holý ľudský život, si zaslúžia toľko obdivu a uznania. A našim hasičom sa 
ho dostalo a to nielen tým, ktorí boli účastní na slávnostnom akte, ale slová 
vďaky a uznania odzneli aj tým, ktorí už nie sú medzi nami. 
Celá slávnosť začala v nedeľu 29. mája 2016 slávnostnou  sv. omšou v 
kostole sv. Leonarda za účasti starostky obce Ing. Jany Bľandovej, MBA, 
poslancov OcZ, hostí, členov DHZ a veriacich farnosti. Počas celej sv. omše 
dominovala v kostole hasičská vlajka Obce v rukách predsedu DHZ p. 
Tomáša Kaputu. Po sv. omši sa celé spoločenstvo v sprievode duchovného 
otca Mgr. Marcela Štalmacha s asistenciou presunulo k hasičskej zbrojnici, 
kde duchovný otec posvätil hasičské auto, ktoré nám v minulom roku 
odovzdal podpredseda vlády SR p. Robert Kaliňák a zrenovovanú hasičskú 
zbrojnicu. Po obrade posvätenia sa prítomným prihovorila  p. starostka 
slávnostným príhovorom, ktorá v ňom nezabudla na nikoho a na nič. 
V úvode privítala hostí, členov okresného výboru DPO v Bardejove p. 
Mariána Beňu a p. Jána Zachardalu, členov DHZ z Hertníka a zo Zborova, 
ktorí prišli predstaviť hasičskú techniku, duchovného otca, našich hasičov 
a všetkých prítomných. Priblížila prítomným počiatky formovania sa DHZ v našej obci a postupnosť jeho 
rastu až do dnešných čias. Nezamerala sa len na technickú vybavenosť, ale hlavne na ľudí, ktorí boli a sú 
jeho členmi, na zásahy a pomoc tam, kde ich najviac potrebovali. Poukázala na činnosť našich hasičov 
v oblasti prevencie – ako je kontrola komínov,  hydrantov, aby nedošlo k najhoršiemu. Vyzdvihla ich 
humánny postoj k darcovstvu krvi ako Lenartovská kvapka krvi, k deťom s onkologickými ochoreniami, 
ktoré každoročne potešia hračkami. 
Ako som už vyššie spomenula, starostka obce nezabudla na nikoho a na nič. Menovite spomenula tých, 
ktorí stáli pri zrode DHZ a postupne sa k nim pridávali ďalší. Tí už dnes nie sú medzi nami, preto sme si 
ich prácu, ich obetavosť uctili minútou ticho. 
Obec pripravila pre zaslúžilých a aktívnych členov DHZ ocenenia a ďakovné listy, ktoré im odovzdala p. 
starostka. Všetci ocenení dostali ocenenia rôzneho druhu (ocenenie zaslúžilý člen DHZ, ocenenie za rozvoj 
DHZ, za prácu v okresných štruktúrach, za prácu s mládežou, plaketu za rozvoj DHZ). Obec nezabudla 
ani na najmladších hasičov a na naše hasičky, ktoré boli ocenené kvetom a vecnou cenou. Prítomných 
pozdravil a prihovoril sa  p. Marián Beňa a odovzdal pozdravy p. predsedu Okresného výboru DPO. 
V závere slávnostnej časti starostka obce poďakovala hosťom, duchovnému otcovi, prítomným 
Lenartovčanom a hlavne hasičom za ich prácu, obetavosť a prejav lásky druhému. Po slávnostnej časti 
nasledovala prehliadka hasičských áut s vybavenou technikou, dobových uniforiem, náradia a náčinia 
vystavených v hasičskej zbrojnici. Nechýbalo ani bohaté a pestré občerstvenie s domácimi špecialitami. 

Akosi sa nikto neponáhľal, každý sledoval dôstojný priebeh 
slávnosti, mal čas na slovo pre druhého. Veď v našom Lenartove 
je podobných aktivít a akcií pre nás jeho občanov nie málo. 
Máme možnosť stále prísť, dvere sú otvorené vždy pre nás 
všetkých. Ale v živote to už tak chodí, niektorým nedovolí 
zdravie, iní nemajú záujem, oných to nebaví. Žime dianím obce 
a náš Lenartov bude ešte krajší a milší. Chcem za všetkých, 
ktorí boli účastníkmi slávnosti vyjadriť vďačnosť vedeniu Obce 
za dôstojnú slávnosť, za ocenenie a prejav vďaky tým, ktorí si 
to právom zaslúžia, lebo nikdy nevieme, čím nás naša príroda 
prekvapí, aký osud zasiahne koho – toho z nás. Vážme si ich 
prácu a prosme sv. Floriána, aby ich ochraňoval.

Text: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Gabriel Demko
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Púť, také jednoduché jednoslabičné slovo. Nie 
každý si vie predstaviť, koľko čara skrýva v 

sebe. Mnohí si predstavujeme pod týmto slovom 
dlhú alebo krátku cestu, trasu, naplnenú, umocnenú 
a posilnenú zážitkami, či už svetskými alebo 
duchovnými. Určite by sme si ani jeden z nás tak 
náhodou netrúfali povedať, koľko takýchto miest, 
kde putujú státisíce, ba aj milióny ľudí je na svete. 
Aj naša farnosť v spolupráci s obcou uskutočnila v 
minulom roku púť do Lúrd a po šťastnom návrate z 
nej sa účastníci – pútnici už vtedy tešili na ďalšiu.

A stalo sa, keď v dňoch 1. – 6. mája 2016 sme 
absolvovali púť Lenartov – Assisi – Rím. Stálo to 
nemálo námahy zorganizovať a zabezpečiť púť 
tak, aby sme toho prežili a zažili nie málo, aby sme 
načerpali dostatok duchovných síl a milostí nielen 
pre seba, ale aj pre druhých. Vďaka Pánu Bohu za 
to, že sa nám dal dožiť tejto púte a dal nám sily, 
aby sme vytrvali do jej konca. V nedeľu 1. 
mája po sv. omši a nedeľnom obede sme 
sa spoločne vydali na dlhú cestu, 
ktorá smerovala cez Rakúsko do 
Assisi. Assisi je historické 
mestečko v strednom 
Taliansku, rodisko 
sv. Františka, 

zakladateľa františkánskeho radu, ktorému sa 
prihovoril Kristus z kríža s otázkou, či nevidí, že sa 
jeho dom rozpadá. František začal opravovať kostol, 
v ktorom sa práve modlil. Neskôr opravil aj dnes už 
neexistujúci kostol San Pietro della Spina a kostol 
Santa Maria degli Angeli známejší pod názvom 
Porciunkula. Zriekol sa svojho otca a začal žiť ako 

pustovník.  V Assisi nás už čakal náš sprievodca 
vdp. Mgr. Rastislav Dvorový, ktorý nás sprevádzal 
počas púte a kázal počas sv. omší, ktoré celebroval 
náš duchovný otec. V Assisi sme navštívili aj 
záhradu sv. Františka, v ktorej rastú ruže bez tŕnia 
a pri jeho soche je živý biely holúbok. Po nočnom 

spánku v Assisi naša cesta pokračovala do Ríma. 
Program bol pestrý, ale bohatý na zážitky 

a milosti. Celé to dianie umocňovalo 
nádherné počasie. Aj keď celou 

cestou do Assisi pršalo, naším 
príchodom sa začalo 

predierať slnko, 
ktoré svietilo 

počas púte. 

Uvedomili sme si, že naša modlitba za jasné počasie 
bola vyslyšaná. Prianím nás všetkých bolo vidieť 
a zažiť toho čo najviac. A Pán sa o to postaral a 
všetko starostlivo zariadil. Prešli sme všetkými 
štyrmi svätými bránami. Navštívili sme Baziliku sv. 
Petra, Baziliku sv. Pavla za  hradbami, Lateránsku 
baziliku a Baziliku Santa Maria Maggiore. Svojou 

Assisi

Námestie svätého Petra

Púť 
LENARtOV – ASSISI – RíM



nádherou a výnimočnosťou na nás zapôsobili 
Vatikánske múzeá. Práve tieto vatikánske paláce sú 
svetom samy v sebe, sú to fantastické a veľkolepé 
stavby s nespočetnými izbami, salónmi, múzeami, 
galériami, knižnicami, kaplnkami, nádvoriami, 
záhradami. Jednou z nich je aj Sixtínska kaplnka, 
ktorej prehliadku sme absolvovali tri hodiny. Bolo 
čo obdivovať a so zatajeným dychom sledovať. 
Svoje vďaky ale aj prosby sme vložili do sv. ruženca, 
ktorý sme sa pomodlili kľačiaci po sv. schodoch. 
Jednou z rímskych pamiatok je  Panteón, ktorý 
bol pôvodne pohanský chrám, ktorý v roku 608 
byzantský cisár Fok daroval pápežovi Bonifácovi 
IV, aby ho premenil na kresťanský chrám. Počas 
našej návštevy Ríma sme neobišli ani jeden z 
najväčších rímskych pamätníkov Koloseum. V 
minulosti sa tu konali verejné predstavenia a 
divadla a dnes sa na mieste starého amfiteátra koná 
krížová cesta práve na mieste, kde zahynuli tisíce 
kresťanských mučeníkov. Nedá sa nespomenúť 
nádherné Španielske námestie a na ňom Schodisko 
Najsvätejšej Trojice. Pohľad z výšky na celé okolie 
sme mali možnosť zahliadnuť z kupoly Baziliky sv. 
Petra, na ktorú smeruje 550 schodov. To s čím, ale 
hlavne s kým sa spája návšteva Ríma je určite dobre 
známe každému z nás. Vatikán – Námestie sv. 
Petra – generálna audiencia sv. Otca. Tešili sme sa, 
ponáhľali sme sa a v kútiku srdca sme si priali vidieť 
Ho z blízka. A stalo sa. Prechádzal v bezprostrednej 
blízkosti popri nás. Náhoda? Vôľa Nebeského Otca. 
Okrem spoločných aktivít sme mali priestor na 
osobné prechádzky, nákupy, obhliadky. 

Takáto púť to nie je len niečo vidieť, niečo navštíviť, 
vrátiť sa domov a je po všetkom. Určite mi dáte 
za pravdu, vy ktorí ste boli jej účastníkmi, ale aj 
vy, ktorí ste boli niekde inde na inom pútnickom 
mieste, že to čo ste videli, prežili je na dlho, na celý 
ďalší život. Až s odstupom času sa budeme vracať 
späť a postupne sa nám budú vynárať myšlienky 
na to obrovské bohatstvo, z ktorého sme čerpali 

do svojho vnútra plným dúškami. Chceme z nich 
rozdávať všade tam, kde nás Pán postaví. Aj keď 
možno na tele unavení, ale na duchu umocnení 
a bohatší, obdarení milosťami sme sa v piatok 
popoludní s Božou pomocou a požehnaním vrátili 
domov, do svojich rodín. Vďaka patrí všetkým 
pútnikom, ktorí obetovali na náš farský kostol 
sv. Leonarda 127 eur. So slovami Pán Boh zaplať 
a túžbou v srdci ísť na ďalšiu púť sa pútnici po 
spoločnom putovaní rozišli.

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce – účastníčka púte
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List  arcibiskupa

Foto:  Mgr. janaFrandoferová



V letných mesiacoch začínajú v našich končinách 
na horách dozrievať prvé lesné plody. Na horských 
lúkach Javoriny, Pagačuvky, či inde dozrievajú aj 
čučoriedky, alebo ako ich my voláme jafere. Tie 
naozaj nerastú všade, ale treba si za nimi vyjsť do 
nadmorskej výšky okolo 1000 metrov. Vacinium 
myrtyllus L. z  botanického hľadiska je to kríček s 
opadajúcimi listami, zelenkasto-ružovými kvetmi a 
čiernými bobuľami s belasým povlakom. Zbierame 
mladé listy od júla do augusta, ktoré sa sušia. 
Plody zbierame len úplne zrelé a to ručne, alebo 
opatrne česákmi. Úžitok z čučoriedky je široký v 
lekárnictve, potravinárstve, ale ako všetci vieme aj 
v domácnosti. Odvar z listov brusnice pôsobí proti 
zápalu močových ciest a spolu s čučoriedkovými 
listami aj pri liečení cukrovky (podporná látka) ako 
aj pri liečení rôznych kožných vyrážok. Suché alebo 
čerstvé čučoriedkové plody vo forme tinktúry (85 
% liehu) účinne zastavujú hnačky, no nakoniec my 
poznáme aj podobný účinok zavarených jaferoch, 
čučoriedkové víno pôsobí antibakteriálne a lekvár  
vylepšuje zrak. Sú poznatky i o tom, že čučoriedky 
pôsobia ako antioxidant,  ochrana cievneho systému 
a priaznivo pôsobia na celý ľudský organizmus. 

Nuž, čo na to Lenartovčania? Hotový poklad, ktorý 
treba ochraňovať, aby slúžil všetkým. Práve tu 
vidím problém. Vážny! Napriek tomu, že odborná 
literatúra presne stanovuje, kedy a v akom stave sa 
majú plody a listy zbierať, veľká časť zberačov zaháji 
zber plodov výrazne pred optimálnym termínom 
ich zrelosti a to nie ručne prebierkou, ale rôznými 
hrebeňmi, česákmi a rafakmi a nemilosrdne očešú aj 
nezrelé plody. V ranom štádiu zberu ide navnivoč až 
75 % plodovej násady. Takéto počínanie považujem 
za nehospodárne, ba priam za devastačné vo 
vzťahu k prírode a bezohľadné voči tým, ktorí si 
chcú nazbierať plody  pre vlastnú potrebu v štádiu 
optimálnej kvality. V čase, keď by plody čučoriedok 
mali dozrievať vo veľkom, tak ich už na kríčkoch 
niet, lebo boli očesané nezrelé a skončili v odpade. 
Patrilo by sa navrhnúť spôsob, ako tento problém 
riešiť. Ako? Treba byť všímavejší k prírode, správať 
sa k nej hospodárne, byť solidárny k iným... alebo 
nekúpiť vedierko, v ktorom namiesto tmavých 
dozretých bobúľ je iba zeleno fialová masa. Možno 
by tu mohol povedať svoje aj správca polesia, 
v ktorom sa plody zbierajú, lesná stráž, úrady 
životného prostredia, ale aj My sami.
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Lenartovčan 30 | Rôzne
Podané projekty v r. 2016

č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky – Oprava sály 
kultúrneho domu, Lenartov 37, LV 334, spojená s výmenou elektroinštalácie s izoláciou podlahy (v štádiu 
riešenia).

č. 2 – Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce I. etapa – projektová dokumentácia na chodníky okolo cesty 
1/77 (neschválený).

č. 3 – ÚPSVaR Bardejov – Národný projekt Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonávajúce hospodársku 
činnosť (schválený).

č. 4 – ÚPSVaR Bardejov – Národný projekt Šanca na zamestnanie pre subjekty nevykonávajúce hospodársku 
činnosť (schválený).

č. 5 – Nadácia Allianz – Nechaj sa vidieť a buď videný! (v štádiu riešenia).

č. 6 – ÚPSVaR Bardejov – Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a 
poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci (schválený).

č. 7 – Výzva PSK – Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu v Lenartove (v 
štádiu riešenia).

čučoriedky
O Slovensku, o jeho krásnej prírode sa toho porozprávalo a napísalo už veľa a takmer vždy to bola a 
je pravda. je príjemné každému, keď mu  jeho krajinu, jeho rodisko, bydlisko chvália. menej príjemné 
je však zistenie, že sa k prírode, ako k skvostu, správame veľakrát necitlivo, až nešetrne. Náš kraj, naša 
lenartovská príroda nie je v tomto kontexte žiadnou výnimkou v tom pozitívnom, ale aj negatívnom 
prípade. Každý z nás má  istotne veľa zlých skúsenosti a poznatkov. O jednu takú skúsenosť, a určite v 
tomto prípade nie som sám, sa chcem verejne podeliť so všetkými, ktorých sa to týka.

Tohoročná úroda čučoriedok je ešte pred nami a tak isto je pred nami aj naše rozhodnutie ako sa zachováme. 
Všetkým prajem radosť z pohybu pri zbere čučoriedok, dobrý pocit z pobytu v krásnej lenartovskej prírode 
a dobrú chuť z vlastnoručne nazbieraných jaferoch. Praje Ján Bortník
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čo sme to za ľudia???
Dňa 14. mája 2016 sa v obci konala kultúrno-spoločenská akcia Rusadle na dedine s hudobným hosťom - 
Kysuckým prameňom.

Tak ako každý rok, aj tento sa staval máj v miestnom parku. Keďže počasie nebolo priaznivé, postavenie 
mája si zobrali na starosť naši mládenci. Aké bolo ich prekvapenie, keď zistili, že pripravený máj je v dvoch 
miestach zlomený. Komu vadil pripravený máj? Nachádzal sa na obecnom pozemku,  mimo miestnej 
komunikácie. Strom za nič nemohol, len pochybné indivídum bolo asi mimo z chystanej akcie... Nech si 
občania urobia sami obraz o IQ tohto indivídua, určite je veľmi nízky.

 ✳✳✳
Pri príležitosti Týždňa zelených aktivít sa v obci obnovovali aj  miestne skalky okolo mosta, ktoré si zobrali 
na starosť pracovníci komunitného centra. Aká bola ich radosť, keď sa im podarilo oživiť zabudnuté a 
zarastené skalky, ktoré oživili kvitnúcimi kvetinami.
Radosť z práce ich prešla hneď po víkende, keď skalka bola zničená, kvety potrhané a vyťahané. Aký človek 
toto dokáže urobiť? Komu vadili kvitnúce rastlinky? To sme ľudia?

Spojovateľka:

Lekárske služby prvej pomoci:

◆ Pre dospelých
◆ Pre deti a dorast
◆ Stomatologická 
        NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov
◆ chirurgická pohotovosť                         
◆ Interná pohotovosť                                       
◆ Gynekologická pohotovosť                            
◆ Neurologická pohotovosť        

Iné:      
                 
◆ Dopravná zdravotná služba
◆ Lekáreň Sv. jakuba

tELEFóNNE KONtAKty V NSP BARDEjOV

054 / 4788 111

054 / 4788 157
054 / 4788 136

 
054 / 4788 217
054 / 4788 152
054 / 4788 229
054 / 4788 144
054 / 4788 230

054 / 4788 129
054 / 4788 381

chcete dostávať časopis zadarmo?
Časopis don bosco dnes Vám zašlú bezplatne na požiadanie. Vychádza 
každý druhý mesiac. Už od roku 1877 je to dar dona Bosca všetkým 
priateľom a dobrodincom saleziánskeho diela.
Za všetkých dobrodincov je slúžená každú sobotu svätá omša.

Kontakt:
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 57 22 26
e-mail: dbd@donbosco.sk

DEŇ NARcISOV V LENARtOVE

Do tohoročného 20. ročníka Dňa narcisov, ktorý 
sa konal 15. apríla 2016 sa zapojili občania, 
zamestnanci obce, ale aj naši spoluobčania z 

marginalizovanej skupiny.

Vyzbieralo sa 95,80 €.

Všetkým darcom srdečne 
ďakujeme!

Pozvánka
Obec Lenartov a ZO JDS Lenartov

Vás srdečne pozývajú na 1-dňový výlet
Hejce – Košice dňa 25. júna 2016,

ktorý bude spojený s položením kvetov na hrob 
čestného občana obce Lenartov p. Onderka.

V Košiciach je naplánovaná návšteva Dómu sv. 
Alžbety a ZOO.

Prihlásiť sa je možné do 15. júna 2016 na OÚ.

Pozvánka na opekačku
Obec Lenartov Vás srdečne 
pozýva dňa 5. júla 2016 o 
14.00 hod. na opekačku pri 
Kráľovej studni. V prípade 
priaznivého počasia bude 
s opekačkou spojená aj 
krátka pobožnosť pri 
soche Panny Márie.



Babské recepty

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou od 111,00 € za pobyt

• WELLNESS, TERMÁL, AQUA, RELAX pobyty pre dôchodcov SR
• Ubytovanie v hoteloch kategórie dve, tri, štyrihviezdičky v najatraktívnejších lokalitách Slovenska

 • 6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
 • PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, trojchodový obed, 

trojchodová večera, resp. bufetová večera)
  • Zľavy a bonusy podľa lokality a hotela
  • Možnosť predĺženia pobytu

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1písm. b) a ods. 5 zákona č. 
544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. 

Bližšie informácie na www.sorea.sk
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Neprešlo jazykovou úpravou

židovský penicilín proti chrípke (osvedčený)                       
0,3 l slepačí vývar horúci, zalejeme ním:
•	 1	cibuľu	nakrájanú	na	drobno
•	 4	strúčiky	cesnaku	roztlčené
•	 10	cm	bielej	časti	póru
•	 1	čili	papričku
•	 2	cm	koreň	zázvoru	nastrúhaný
Horúce zjesť a ľahnúť do postele aspoň na 3 
hodiny. Môžete opakovať pokiaľ nebudete fit. 

toto vám zaberie na kašeľ:

mrkvový sirup na kašeľ
Do väčšieho hrnca dajte 1/2 litra čerstvej 
mrkvovej šťavy a 4 lyžice medu. Za občasného 
miešania zahustite do sirupovej konzistencie, nevarte. Je to starý osvedčený recept na kašeľ a choroby 
priedušiek.

mlieko a žĺtok
Potrebujete: 1 hrnček mlieka, 1 žĺtok, 1 lyžička masla, 1 lyžica medu. Všetko miešať v teplom mlieku a 
vypiť.

mlieko a cesnak
Zohrejte mlieko na horúco, vytlačte 2-3 strúčiky cesnaku a lyžicu medu. Najúčinnejšie je, keď to vypijete 
čo najteplejšie.


