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Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 10.02.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 Poslanci:  Ján Bortník, Jozef Cudrák, Peter Harňák,   

                  Dana Chomjaková, RNDr. Petra Lamancová, Jozef Leškovský,     

                  Ing. Tomáš Piter 

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní: Ján Beňa, Ján Frandofer 

 

 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Zmeny a doplnky ÚPO. 
5. Projekt zateplenia budovy OÚ – prerokovanie. 
6. Delegovanie do Rady školy pre ZŠ a MŠ. 
7. Zmena vlastníckych vzťahov na CKN 865/2 vo verejnom záujme. 
8. Preventívne protipožiarne kontroly v r. 2023. 
9. Výzva na predkladanie žiadosti z Plánu obnovy pre zvýšenie kapacít MŠ. 
10. Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ a palivovej základne ZŠ, Projekt ,,Obnova 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov“. 
11. Pasport miestnych komunikácií – prerokovanie. 
12. Rôzne – výročie ZŠ, žiadosti občanov, poplatník obce na nájom obecných priestorov, výzva 

na fotovoltiku, hmotná zodpovednosť vodičov DHZO 
13. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie  
Pani starostka privítala poslancov a otvorila schôdzu. Program bol schválený jednohlasne. 
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia: J. Cudrák, J. Leškovský 
Overovatelia zápisnice – J. Bortnk, D. Chomjaková 
Zapisovateľ – P. Lamancová 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
p. kontrolórka prečítala kontrolu plnenia uznesení. 
 
K bodu 4. Zmeny a doplnky ÚPO 
Návrh – na základe podnetov od občanov do Zadania na zmeny a doplnky  územného plánu 
poňať nižný koniec - na výstavbu bytov – ihrisko a hospodársky dvor, ,,Pod dzilikom na 
výstavbu rodinných domov“, areál samostatne hospodáriacej roľníčky okrem ľahkého 
priemyslu aj poľnohospodárska výroba, oproti ihrisku smerom dole ku senníku je možná 
ďalšia  výstavba rodinných domov,  
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Alternatíva ihriska - ,,pod dzilikom“ – na konci, smerom ku stredisku; budova Hostinec 
Kráľova studňa na sociálne účely, okrem toho aj na bytové účely; na južnom svahu ,,nad 
dzilikom“ aj ,,tešnárov“ – fotovoltaická elektráreň 
 
K bodu 5. Projekt zateplenia budovy OÚ - prerokovanie 
Schválené zateplenie obvodových stien, vyňali výmenu strešnej krytiny – musíme všetko 
nechať spraviť. Neoprávnené výdavky – 30.000 €. Rozhodnutie: projekt sa bude realizovať aj 
s neoprávnenými výdavkami. 
 
K bodu 6. Delegovanie do Rady školy pre ZŠ a MŠ 
Rada ZŠ: p. Frandofer – prešiel, Rada MŠ: p. Lamancová – 2. návrh p. Bortníka prešiel  
 
K bodu 7. Zmena vlastníckych vzťahov na CKN 865/2 vo verejnom záujme 
Zmena vlastníckych vzťahov na CKN 865/2 vo verejnom záujme. Výstavba chodníkov: 
zahájenie majetkoprávnych pozemkov na výstavbu chodníkov – podať žiadosť. 
 
K bodu 8. Preventívne protipožiarne kontroly v r. 2023 
31.12.2023 – budú vykonané kontroly rodinných domov v obci a na rómskej osade, , 
pohostinstva Kráľova studňa, Motorest Javorina, Potraviny Karmix. 
 
K bodu 9. Výzva na predkladanie žiadosti z Plánu obnovy pre zvýšenie kapacít MŠ 
Jednohlasne odsúhlasené, je potrebné podať žiadosť 
 
K bodu 10. Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ a palivovej základne ZŠ, 
projekt ,,Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 
OZ berie na vedomie. 
 
K bodu 11. Pasport miestnych komunikácií – prerokovanie 
Pasport schválený, dopravné značenie zabezpečí obec, celú dokumentáciu musí schváliť 
dopravný inšpektorát OR OZ Bardejov 
Oprava vstupu na lavičku poniže obchodu Karmix (zabránenie otáčaniu sa áut) – betónové 
kvetináče, príp. iná alternatíva. Ničí sa odvodňovací rigol, je zalámaný. 
 
K bodu 12. Rôzne – výročie ZŠ, žiadosti občanov, poplatník obce na nájom obecných 
priestorov, výzva na fotovoltiku, hmotná zodpovednosť vodičov DHZO 
Žiadosti – E. Šomová – odkúpenie pozemku – schválenie zámeru priameho predaja 
M. Sivák, M. Bilý, D. Bilý – zámer predaja kúpy pozemku na výstavbu domov, schválenie 
zámeru priameho predaja, ale na časť je potrebné požiadať SPF, nakoľko je tam ťarcha 
Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za TDO – S. Chomjak podal žiadosť z dôvodu, že 
slúži len na odparkovanie minibusu, neprodukuje žiadny odpad – žiadosť nebola schválená, 
nespĺňa nariadenia VZN č. 3/2022, poplatok za TDO nie je na garáž, ale je vyrúbený 
podnikateľskému subjektu 
Poplatník obce – nájom obecných priestorov: schválenie: 
Poplatok za nájom – veľká sála - 400 €, depozit – 2.000 € 
            malá sála – 150 €, depozit – 2.000 € 
            kuchyňa s výdajom – 30 € + elektrická energia 
            kuchyňa s varením – 100 € + elektrická energia 
            kar – oprávnené náklady – 50 €, depozit – 2.000 € 
Hmotná zodpovednosť vodičov DHZO, doplnenie vodiča 
Výzva na fotovoltiku – OZ berie na vedomie 
 
K bodu 14. Záver 
Ukončenie starostkou obce 
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Zapísal: RNDr. Petra Lamancová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
Ján Borntík             .................................. 
  

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

                     

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


