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Zápisnica  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 10.06.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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,   

                  Rastislav Štibrich 

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní: – 

 

 

Začiatok: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Zámena pozemkov - žiadosť. 
5. Poskytnutie pomoci DP SR - žiadosť. 
6. Rozsah výkonu starostu obce a určenie počtu poslancov OZ vo volebnom období 2022 

- 2026. 
7. Rôzne – aktuálne čerpanie rozpočtu, schválené projekty, prístrešky na drevo, oprava 

18 b.j. . 
8. Záver.  

 

K bodu 1. Otvorenie 

Pani starostka otvorila schôdzu. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

Zvolenie komisií: 
Návrhová komisia – R. Štibrich, J. Cudrák 
Overovatelia zápisnice – J. Bortník, D. Chomjaková 
Zapisovateľ – P. Harňák 
 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Pani kontrolórka prečítala plnenie uznesie. 
 
K bodu 4. Zámena pozemkov - žiadosť 
Zámena pozemkov pána Petra Bľandu. P. starostka prečítala žiadosť P. Bľandu o zámenu 
pozemkov. Bol predložený aj geometrický plán. Zámena bola schválená – zámenná zmluva 
podľa prípadu hodného osobitného zreteľa / verejnoprospešný záujem. 
 

K bodu 5. Poskytnutie pomoci DP SR - žiadosť 
Pani starostka prečítala list prezidenta DPO SR (žiadosť). Návrh rady obce pre pomoc DPO 
SR – 0,10 € na počet obyvateľov na rok 2022. 
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K bodu 6. Rozsah výkonu starostu obce a určenie počtu poslancov OZ vo volebnom 

období 2022 - 2026 
Návrh na počet poslancov, prešiel návrh rady obce na 9 poslancov – jednohlasne. 
 

K bodu 7. Rôzne – aktuálne čerpanie rozpočtu, schválené projekty, prístrešky na drevo, 

oprava 18 b.j. 
Pani starostka oboznámila OZ s čerpaním finančného rozpočtu 2022, navrhla rozpočtové 
opatrenie č. 1 
Pani starostka oboznámila so schválením dotácie z Úradu vlády SR 30 000 € na opravu 
mosta, schválených bolo aj 615 000 € na opravu 18 b.j. 
p. Bortník poprosil starostku obce o urýchlenie procesu. 
p. starostka oboznámila OZ s problematikou prístreškov na drevo, obec Lenartov schvaľuje 
nákup prístreškov na drevo formou nájmu, na jeden prístrešok 4x3 m – 5 €/mesiac. 
p. starostka navrhla upraviť ceny na auto, traktor – zmena schválená. 
p. starostka a p. Bortník oboznámili OZ s problematikou na cintoríne (pán Hoclár) 
p. Chomjaková sa informovala ohľadom situácie s cestou za domami.  
 
K bodu 8. Záver 

Ukončenie starostkou obce 
Zapísal: Peter Harňák 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Bortník             .................................. 
  

Dana Chomjaková         .................................. 
    

 

 

               

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


