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Zápisnica  
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 27.03.2020 
___________________________________________________________________________ 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomný:                      Ján Beňa 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Aktuálny stav v obci počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce - schválenie. 
6. Mesto Košice – uplatnenie si predkupného práva. 
7. Stav investičných aktivít obce – most, cesty, sála, oplotenie ZŠ. 
8. Rôzne – harmonogram výziev, škodová udalosť, stav po požiari, kolaudácia 

vodovodu. 
9. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
OZ schválilo program zasadnutia OZ Lenartov v bodoch 1 – 9 podľa priloženej pozvánky. 
 
K bodu 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
OZ schvaľuje: 
Zapisovateľ – Cudrák Jozef 
Návrhová komisia – Chomjaková Dana 
Overovatelia – Štibrich, Giňa 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení prednesenou kontrolórkou obce. 
 
K bodu 4. Aktuálny stav v obci počas vyhlásenej mimoriadnej situácie 
Starostka Obce Lenartov predniesla aktuálny stav v obci Lenartov počas vyhlásenia 
mimoriadnej situácie.  
Poslanec J. Bortník navrhuje zvýšiť autoritu rómskych hliadok – navrhuje nahlásiť 
neprispôsobivých a nedodržujúcich občanov na obecnom úrade – priestupková komisia. 
Oboznámenie s dezinfekciou všetkých verejných priestranstiev v obci Lenartov. 
Nákup dôchodcom v obci Lenartov. 
Šitie rúšok od 16.3. + rozdanie do každej domácnosti zadarmo. 
 
K bodu 5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce - schválenie 
ZO JDS – vo výške 630 €: 60 € zimné športové hry seniorov, 100 € letné športové hry 
seniorov, 60 € Majstrovstvá Lenartova v kosení, 60 € stretnutie seniorov a občanov na 



 

 2

Kráľovej studni – sviatok sv. Cyrila a Metoda 5.7.2020, 350 € autobusový zájazd seniorov – 
spoznávanie kultúrnych pamiatok - schvaľuje OZ 
OZ Kráľova studňa – vo výške 500 €: na akciu ,,Beh do kopca na Kráľovú studňu“ - 
schvaľuje OZ 
 
 
K bodu 6. Mesto Košice – uplatnenie si predkupného práva 
OZ neschvaľuje predaj akcií VVS, a.s. vo vlastníctve obce Lenartov 
 
K bodu 7. Stav investičných aktivít obce – most, cesty, sála, oplotenie ZŠ 
Dareco, s.r.o. – rekonštrukcia sály obce Lenartov 
Most v obci Lenartov – projektant určil, že nie je narušená statika – 2 etapy: asfalt a chodník 
Miestne komunikácie v obci Lenartov – projekt stojí, do dnešného dňa chýba 
Vyjadrenie od Urbárskej spoločnosti v Lenartove – predseda nepodpísal zmluvu o nájme 
Oplotenie ZŠ v Lenartove – betónový plot vo výške 2,5 m od p. Maceja smerom ku ZŠ + 
pletivo okolo Vašičkanina 
Súhlas so zmenou palivovej základne ZŠ – rekonštrukcia kotolne a školskej knižnice 
Súhlas so vstupom do projektu - Inteligentné kamerové systémy v obci Lenartov – spoluúčasť 
5 % 
 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, škodová udalosť, stav po požiari, kolaudácia 
vodovodu 
Škodová udalosť spôsobená požiarom – unimobunka – rozbité vchodové dvere – škoda vo 
výške 152,00 €. 
Kolaudácia vodovodu – informácia 
Spoločná úradovňa obcí – zmena štatutára, zmena sídla – Richvald, nová zmluva, organizačný 
poriadok 
Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku vo výmere 100 m2 – František Bilý, Patrik Bilý – OZ 
žiada doložiť projektovú dokumentáciu. 
OZ berie na vedomie správu spoločnej kanalizácie obcí Lenartov – Malcov 
Bytovky na rómskej osade – momentálne mimoriadna situácia – výstavba po porade firmy. 
 
 
 
 
 
 

 
Zapísal: Jozef Cudrák 

 

Overovatelia zápisnice: 
Rastislav Štibrich           ..................................   

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

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


