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Zápisnica  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 07.12.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:          Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce 

 Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa, Slávko 
Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák  

 Hlavná kontrolórka obce: Mária Lamancová 

 Ďalší prítomný: Mgr. Mária Frandoferová 

Začiatok: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia; 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 

c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie  

osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva; 

d) zloženie sľubu starostky obce;  

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva; 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu   

    pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

6. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ Lenartov. 

7. Určenie platu starostu. 

8. Záver. 
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K bodu 1. Úvodné náležitosti: 
a.) otvorenie zasadnutia 
P. starostka privítala prítomných. Po vypočutí Štátnej hymny SR p. starostka oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia 
 
Schválený program: 
 
1. Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia; 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 
c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie  
osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva; 
d) zloženie sľubu starostky obce;  
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva; 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 
5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu   
    pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 
6. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ Lenartov. 
7. Určenie platu starostu. 
8. Záver. 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
b.) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Bortník, p. Cudrák 

Zapisovateľ:                    Mgr. Jana Frandoferová 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
c.) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva 
Starostka obce vyzvala predsedníčku MVK pre komunálne voľby 2018, aby oboznámila 
prítomných s výsledkami volieb. Predsedníčka MVK odovzdala Ing. Jane Bľandovej, MBA 
osvedčenie o zvolení starostky obce.. 
Zároveň odovzdala osvedčenia MVK všetkým novozvoleným poslancom: Bortník Ján, 
Chomjaková Dana, Beňa Ján, Giňa Milan, Bilý Slávko, Bilá Simona, Harňák Peter, Štibrich 
Rastislav, Cudrák Jozef. 
 
d.) zloženie sľubu starostky obce 
Starostka obce zložila sľub a svojím podpisom ho potvrdila. 
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e.) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 
Novozvolení poslanci zložili sľub a svojím podpisom ho potvrdili. Týmto sľubom a podpisom 
sa novozvolení poslanci stali poslancami OcZ na ďalšie 4 roky.  
 
Starostka obce informovala poslancov o neskolaudovanej kotolni, nakoľko vyskočil problém 
s uzemnením a hromozvodom. Kotol sa nanovo uzemňuje. 
Informovala o započatí výstavby 4x6 b.j. na rómskej osade. Pokračovať sa bude v jari. 
Informovala o započatí výstavby KC, pokračovať sa bude v jari. 
Čaká sa na schválenie VO-vodovod. Je to predĺžené z dôvodu nájdenej chyby v rozpočte. 
P. starostka informovala o schválení VO – Sanácia nezákonne umiestneného odpadu na RO - 
,,čierne skládky“. 
V dlhodobom riešení sú pozemky na Kráľovej studni – je to už na dobrej ceste. 
Ďalšia informácia bola o ceste na nižnom konci, kt. je vo vlastníctve US PZ Lenartov – je 
zostavený návrh Nájomnej zmluvy o dlhodobom prenájme pozemku (99 rokov). 
 
Plánované aktivity: 
Pozemok okolo cesty 1. triedy 1/77, SSC neoddelimituje, ale je ochotná ho predať obci (na 
výstavbu chodníkov). 
P. starostka informovala, že je potrebné zatepliť budovu OcÚ, rekonštrukcia sály OcÚ 
a oplotenia. 
Informácia padla o zverejnenej výzvy ,,Prestupné bývanie“. Prestupné bývanie podporuje 
ÚSVRK. 
 
Aktuálne schválené projekty: 
Nadácia ORANGE - ,,Babičkine vianočné oplátky“ (bude sa to konať v KC) 
Nadácia Allianz – Merač rýchlosti 
Projekt ,,Opatrovateľská služba“ – 8 zamestnancov – 26 mesiacov – od 1.2.2019 – schválený. 
 
Predsedníčka MVK popriala poslancom veľa síl, poďakovala sa a opustila zasadnutie. 
p. Bortník predniesol vzor uznesení, kt. bol daný MV SR na ustanovujúce zasadnutie OcZ. 
   
K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
Schválenie programu od tohto bodu po posledný. 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
K bodu 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
Zo zákona je dané 1/3 poslancov. 
Starostka obce poďakovala p. Beňovi za 8 ročnú pomoc v zastupovaní. Starostka obce si za 
svojho zástupcu zvolila p. Jozefa Cudráka. 
Do obecnej rady navrhla: p. Bortníka, Beňu, Cudráka. 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
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K bodu 4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
NÁVRH komisií: 
Komisia kultúrna a športová – Bortník 
Komisia správy majetku obce – Štibrich 
Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti – Chomjaková 
Komisia priestupková a verejného poriadku – Cudrák 
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade – Bilá – členovia: Bilý, 
Giňa 
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok – Beňa 
Komisia pre sťažnosti – Borntík 
Komisia územného rozvoja a plánovania – Cudrák 
Komisia finančná a rozpočtová – Harňák 
Komisia na prideľovanie nájomných bytov – Chomjaková + všetci poslanci členovia 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
K bodu 5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov a voľba jej členov. 
Komisia na ochranu verejného záujmu - Harňák 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
p. starostka navrhla splnomocniť p. Bortníka v zastupovaní obce v MAS Horná Topľa. 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
 
K bodu 6. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ 
Delegovanie do rady školy: p. Giňa, p. Harňák. 
 
Hlasovanie:                     za: 9 (Ján Bortník, Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         0          
                                         zdržal sa:    0        
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K bodu 7. Určenie platu starostu 
Existuje koeficient podľa počtu obyvateľov. My sa nachádzame v 3 kategórii od 1001-3000 
obyvateľov. 
Základný mesačný plat starostu od 1.12.2018 (priemerná mzda v r. 2017 – 954 € x koeficient 
podľa počtu obyvateľov) => 2 099 € + 30% navýšenie 
 
Hlasovanie:                     za: 6 (Dana Chomjaková, Ján Beňa, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Simona Bilá, Jozef Cudrák) 
                                         proti : 3 (Ján Bortník, Peter Harňák, Rastislav Štibrich)         
                                         zdržal sa:    0 
      
 
K bodu 12. Záver 
O 19:00 hod. 

Zapísal: Mgr. Jana Frandoferová 

 

Overovatelia zápisnice: 
Ján Bortník      ..................................   

Jozef Cudrák      ..................................       

    

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


