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Zápisnica  
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 23.09.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 Poslanci: Ján Bortník, Milan Giňa, Slávko Bilý, Simona   

                  Bilá, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Jozef Cudrák, Peter Harňák,  

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní:                       Rastislav Štibrich – meškal cca 10 – 15 min. 

 

 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh VZN č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci. 
5. Žiadosť o zabezpečenie soc. služby – poskytnutie finančného príspevku na 

neverejného poskytovateľa. 
6. Aktuálny stav po povodniach v obci, záchranné a zabezpečovacie práce k 23.9.2021. 
7. Odovzdávanie nájomných bytov – informácia. 
8. Diskusia. 
9. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva v bodoch 
1 - 9. 
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Ján Bortník, Dana Chomjaková 
Overovatelia zápisnice – Jozef Cudrák, Simona Bilá 
Zapisovateľ – Peter Harňák 
Na zasadnutie prišiel poslanec OZ p. Štibrich.  
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
p. kontrolórka oboznámila zastupiteľstvo s kontrolou plnenia uznesenia. 
 
K bodu 4. Návrh VZN č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci 
p. starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci. 
Poznámka p. Bortníka – vrecia majú byť od KOSITU. 
p. starostka - návrhy VZN sú zverejnené na stránke obce a v obecných novinách. 
Návrh p. Beňa – aby boli občania oboznámení o VZN prostredníctvom listu do schránky. 
VZN bolo schválene jednohlasne. 
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K bodu 5. Žiadosť o zabezpečenie soc. služby – poskytnutie finančného príspevku na 
neverejného poskytovateľa 
p. starostka prečítala a oboznámila OZ so Žiadosťou o zabezpečenie soc. služieb – 
poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa. Obec musí prispevať na 
osobu 122,30 € na každý začatý mesiac. 
Návrh p. Bortníka – aby bola po mesiaci vykonaná kontrola v tomto zariadení (Soc. 
zariadenie ANTIK). 
 
K bodu 6. Aktuálny stav po povodniach v obci, záchranné a zabezpečovacie práce 
k 23.9.2021 
p. starostka oboznámila OZ o aktuálnym stavom po povodniach v obci k 23.9.2021 
- 11.7.2021 prečítaná správa 
- 15.8.2021 prečítaná správa 
- 16.8.2021 prečítaná správa 
Otázka do pléna – čo s mostom pri p. Chomjakovi? 
Rezumé -  most musí opraviť firma. 
p. Bortník poďakoval poslancom za pomoc a obetavosť pri povodniach a navrhol ďakovné 
listy pre zastupiteľstvo a všetkých, ktorí pomáhali. Navrhol, aby sa kritické miesto (pri 
Šoltýsových) spevnilo a navýšilo. 
p. starostka tiež poďakovala p. poslancom a poslankyniam za pomoc, taktiež dobrovoľným 
hasičom.  
Návrh pre všetkých hasičov na odmenu (ktorí zasahovali) – 100 €. Návrh p. Cudráka odmena 
pre p. Harňáka – veliteľa zásahu vo výške 200 € 
Návrh na stretnutie s p. Kravčíkom (vodohospodár). 
 
K bodu 7. Odovzdávanie nájomných bytov - informácia 
p. starostka oboznámila OZ s odovzdávaním nájomných bytov. 
p. Bortník – poznámka k finančnej schopnosti platenia nájomníkov 
 
K bodu 8. Diskusia 
p. Bortník – poznámka k ihrisku; oboznámil s výletom na Spiši. 
Mesiac úcty k starším – diskusia. 
p. Beňa navrhol zdravotný balíček. 
p. starostka navrhla poukážku alebo balíček vo výške 7 € – 10 € (podľa prieskumu trhu). 
Schválený balíček. 
Informácia p. starostky ohľadom VSD. 
p. Bortník navrhol vytvorenie sadu Pápeža Františka na farskej záhrade. 
 
K bodu 13. Záver 
Ukončenie starostkou obce 

Zapísal: Peter Harňák 

 

Overovatelia zápisnice: 
Jozef Cudrák             .................................. 
  

Simona Bilá          .................................. 
                  

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


