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Zápisnica  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 30.08.2019 
___________________________________________________________________________ 

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

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

 Hlavná kontrolórka obce: Mária Lamancová 

 Ďalší prítomný: Mgr. Mária Frandoferová 

 Neprítomní: Dana Chomjaková, Rastislav Štibrich 

Začiatok: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018. 
5. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj. 
6. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody. 
7. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu. 
8. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny. 
9. Schválené projekty. 
10. Hospodárenie obce za 1-7/2019 – stav rozpočtu. 
11. Rôzne – posedenie s dôchodcami, informácie o vykonaných kontrolách, činnosť 

MOPS. 
12. Diskusia. 
13. Záver  

 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Zapisovateľ: Beňa 
Pracovné komisie: 
Návrhová – Bortník, Cudrák 
Overovatelia zápisnice – Harňák, Giňa 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrola uznesenia – splnené. Niektoré boli splnené čiastočne. 
 
K bodu 4. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018 
Návrh zapísania do obecnej kroniky predložila p. Mgr. Frandoferová + odmena 400 € 
v čistom. 
Bortník – navrhol dať pamätné plakety. 
 
K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj 
Žiadosť – odkúpenie pozemku p. Dubňanský vo výmere 385 m2 v cene 2 €/m2 
 
K bodu 6. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody 
VZN – 2/2019 k odberu pitnej vody – rómska osada – výdajníkov vody. 
1 m3 – 1 000 l – 1,45 € cez VVS. Návrh 1,50 €. 
Čipová karta – 5 € - ďalšia karta čipu ďalší poplatok.  
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OZ – OÚ zvažuje meracie hodiny na vodu v starej bytovke. 
 
 
K bodu 7. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu 
Zmluva o zabezpečení prevádzky a meraní vody 120 € mesačne. 
 
K bodu 8. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny 
Zmluva o zmene prevádzkovateľa TDO (Fúra). 
Verejné obstarávanie TDO – zmena prevádzkovateľa. 
 
K bodu 9. Schválené projekty 
32 400 € Multifunkčné ihrisko 
Macej: zrušenie altánku pri moste – nedoporučuje 
Za zrušenie: Giňa, Bilý Slávko 
Za nezrušenie: Beňa, Cudrák, Harňák, Bortník, Bilá 
Životné prostredie – Environmentálny fond na elektrické auto vo výške 10 000 € - poslanci 
súhlasia. 
 
K bodu 10. Hospodárenie obce za 1-7/2019 – stav rozpočtu 
Hospodárenie rozpočtu za 1-7 mesiac vyrovnané. Upraviť rozpočtové opatrenia. 
 
K bodu 11. Rôzne – posedenie s dôchodcami, informácie o vykonaných kontrolách, 
činnosť MOPS  
Posedenie s dôchodcami – 19.10.2019 
Vykonané kontroly: životné prostredie – kontrola faktúr za OÚ, okresná prokuratúra – 29 
priestupkových spisov. 
Bortník – ohľadom Francúzska – napísať pozývacie listiny. 
Futbalový turnaj pre rómov – štartovné 2 € na účastníka – 7.9.2019 o 13:00 hod.  

 
Zapísal: Ján Beňa 

 

Overovatelia zápisnice: 
Peter Harňák       ..................................   

Milan Giňa       ..................................    
               

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


