Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 12.12.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Martin Bilý, Ján Bortník,
Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
9. Zriadenie komisií.
10. Určenie platu starostu obce.
11. Diskusia.
12. Záver.
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, privítala všetkých prítomných,
oboznámila s programom zasadnutia. Predstavila nových poslancov a skonštatovala že počet
prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Bortník Ján, Šandala Ján
Návrhová komisia:
Beňa Ján, Štibrich Rastislav
Zapisovateľ:
Beňa Stanislav
K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Predsedníčka MVK p. Mgr. Mária Frandoferová prečítala výsledky volieb v obci Lenartov
pre jednotlivých kandidátov, odovzdala osvedčenia zvoleným poslancom a starostke.
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
P. starostka poďakovala predsedníčke MVK, zložila sľub starostu obce a podpísala ho,
prevzala insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
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K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
P. starostka poprosila poslanca p. Bortníka aby prečítal sľub poslanca, každý zvolený
poslanec svojím podpisom potvrdil sľub. P. Bilý Martin sa vzdáva postu poslanca, odovzdal
predsedníčke MVK p. Mgr. Márii Frandoferovej vyhlásenie, ktorá ho prevzala. Pod sľub
poslanca sa omylom podpísal niekto na miesto podpisu p. Bilého Martina, preto bol vytlačený
nový sľub poslancov, v ktorom sa už každý podpísal k svojmu menu. P. starostka dala
poslancom vypísať dotazník poslanca a súhlas so spracovaním osobných údajov.
K bodu 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
9. Zriadenie komisií.
10. Určenie platu starostu obce.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie:
za: 8 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich
proti :
0
zdržal sa:
K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
P. starostka predniesla, že zasadnutia nemusí viesť len starosta obce (podľa usmernenia) ale
môže to byť aj niekto z poslancov alebo zástupca starostu. Návrhy: p. Bortník a p. Beňa.
Zasadnutia bude v prípade potreby a neprítomnosti starostky obce zvolávať a viesť zástupca
starostky obce p. Ján Beňa.
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich
proti :
0
zdržal sa:

K bodu 8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starostka obce priblížila novým poslancom činnosť obecnej rady, spomenula kto bol
v obecnej rade predchádzajúce volebné obdobie a či bude voľba obecnej rady tajná alebo
verejná. Voľba bude verejná, členovia obecnej rady: Bortník Ján, Šandala Ján, Beňa Ján.
Obecná rada schválená jednohlasne.
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich
proti :
0
zdržal sa:
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K bodu 9. Zriadenie komisií
Starostka obce oboznámila poslancov s fungovaním komisií. Do komisií je možné menovať aj
občanov. Predsedovia komisie musia byť určení a prečítala komisie, ktoré boli zriadené.
Navrhla aby bola zriadená aj komisia verejného poriadku na rómskej osade. Návrhy na
predsedov komisie prečítala p. starostka:
- komisia športu a kultúry: Bortník Ján
- komisia poriadková a priestupková: Cudrák Jozef
- komisia sociálnej pomoci a finančná: Beňa Ján
- komisia územného rozvoja: Šandala Ján
- komisia správy majetku: Štibrich Rastislav
- komisia verejného poriadku na rómskej osade: Bilý Anton
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií – Frandofer Ján
- p. Bortník sa pýtal, kde zaradiť dobrovoľný hasičský zbor v Lenartove.
- DHZ bude zaradené do komisie športu a kultúry.
Predsedovia komisií jednohlasne schválení.
Hlasovanie:

za: 8 (Ján Beňa, Ľudovít Billý, Anton Bilý, Ján Bortník, Jozef
Cudrák, Ján Frandofer, Ján Šandala, Rastislav Štibrich
proti :
0
zdržal sa:

K bodu 10. Určenie platu starostky obce
- p. starostka predniesla doterajší plat a vysvetlila novozvoleným poslancom ako sa
vypočítava plat starostovi obce.
- p. Cudrák navrhol navýšenie platu starostky obce o 20%
- o tomto návrhu hlasovali všetci poslanci a bol jednohlasne schválený
To znamená že plat starostky = priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok
2013 - 824€ x koeficient 1,98 = 1.631,52 + 20% navýšenie = 1.957,82€, po zaokrúhlení
1.958,00€.
K bodu 11. Diskusia
- p. Mgr. Mária Frandoferová povedala že spolupráca s predchádzajúcim zastupiteľstvom bola
perfektná a verí že aj s novým zastupiteľstvom bude na vysokej úrovni a aj občania budú
spokojní.
- p. Cudrák poďakoval občanom za prejavenú dôveru, bude sa snažiť plniť podnety a povedal
že k spolupráci sú potrební aj občania.
- p. Beňa – aby sme pracovali v prospech obce.
- p. starostka – všetko čo sa robí na obci sa robí pre dobro všetkých a nie úzkej skupiny ľudí.
- predsedníčka MVK p. Mária Frandoferová spomenula incident, ktorý sa stal počas
sčítavania hlasov. Pri sčítavaní hlasov boli rozdelení do skupín:
1. Predsedníčka MVK p. Mgr. Mária Frandoferová a člen MVK Slávko Bilý
2. Člen MVK Miroslav Šandala a podpredseda MVK p. Stanislav Chomjak
3. Zapisovateľka Bc., Mgr. Miriama Leščišinová a člen MVK Ján Bľanda
Každá skupina sa starala o svoje obálky. Člen MVK p. Miroslav Šandala diktoval hlasy
podpredsedovi MVK p. Stanislavovi Chomjakovi a vzájomne si ich odsúhlasili. Keď skončili
tak si p. Šandala všimol istý počet čiarok pri čísle 17 a opýtal sa p. Chomjaka že čo tam tie
čiarky robia. Prešli si znova čiarky a zistilo sa že pri čísle 17 bolo pričítaných približne 30
čiarok navyše. Predsedníčka MVK p. Mgr. Mária Frandoferová poznamenala že za taký
podvod mohol byť trestne stíhaný a neuškodil by len sebe ale aj ostatným členom volebnej
komisie a zapisovateľovi.
- p. starostka poznamenala že chcel urobiť volebný podvod ale bol pri tom prichytený.
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- p. Leškovský povedal že volebný podvod by to ani nemusel byť pretože mohol povedať že
sa pomýlil.
Zapísal: Beňa Stanislav
....................................................
starostka obce
Overovatelia:
Bortník Ján
Šandala Ján

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