Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,
konaného dňa 17.02.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Poslanci: Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich,
Neprítomní:
Ján Šandala
Ďalší prítomní: Mária Lamancová – hlavný kontrolór obce, Mgr. Mária Frandoferová –
predseda miestnej volebnej komisie, Patrik Chomjak
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Zloženie sľubu náhradníkov – poslancov OZ
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce, privítala všetkých prítomných, oboznámila
s programom, skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia schválený.
Hlasovanie:

za: 6 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Leškovský Jozef, Beňa Ján
Návrhová komisia:
Bortník Ján, Cudrák Jozef
Zapisovateľ:
Frandofer Ján
Hlasovanie:

za: 6 (Ján Beňa, Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Jozef
Leškovský, Rastislav Štibrich,)
proti :
0
zdržal sa: 0

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Zloženie sľubu náhradníkov – poslancov OZ
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove
Diskusia
Záver
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K bodu 3. Zloženie sľubu náhradníkov – poslancov OZ
Menovaní sú:
- Dušan Bilý s počtom hlasov 99
- Patrik Chomjak s počtom hlasov 80
Sľub poslanca podpísal Patrik Chomjak. Dušan Bilý je toho času hospitalizovaný, z tohto
dôvodu nebola dodržaná lehota.
K bodu 4. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove
- za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancom odmena vo výške
25,00 €.
- poslancovi za každú účasť, prácu a aktivitu na obecných akciách, prípravách a organizovaní
slávnosti, výročiach obce, oslobodení obce, SNP, slávnostných dní, športových a iných
kultúrnych podujatiach organizovaných obcou patrí odmena 15,00 €.
- členovi obecnej rady patrí k poslaneckej odmene aj odmena za každú účasť na zasadnutiach
obecnej rady a to vo výške 15,00 €.
- predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene aj odmena vo výške
15,00 € za každú účasť na zasadnutiach komisie.
K bodu 5. Diskusia
- sťažnosť – predvolanie oboch strán dňa 24.02.2015 o 16:00 hod. na obecný úrad Lenartov.
Komisia v zložení – Beňa Ján, Leškovský Jozef, Cudrák Jozef, Mária Lamancová – hlavný
kontrolór obce.
- zmena zloženia komisií pri OZ –
- Bortník Ján: predseda komisie kultúrnej a športovej
- Leškovský Jozef: predseda komisie finančnej a rozpočtovej
- Frandofer Ján: predseda komisie na ochranu verejného záujmu
- Beňa Ján: predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade
- Chomjak Patrik: predseda komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
- Štibrich Rastislav: predseda komisie správy majetku obce
- Cudrák Jozef: predseda komisie priestupkovej a verejného poriadku
Členovi komisie patrí odmena vo výške 10,00 € za každú účasť na zasadnutí komisie, za
neúčasť poslancovi odmena nepatrí. Odmeny budú vyplácané štvrťročne. Vzdanie sa odmeny
je potrebné doložiť písomne. Zásady odmeňovania poslancov sú schválené a platné od dňa
17.02.2015.
- účasť obce na akcii Hornotopľanský valalský jarmok v obci Gerlachov 30.05.2015
schválená.
- rusadle na dedine – dňa 23.05.2015 – dohodnutie hudobnej skupiny Kysucká vrchárska
heligónka.
- v sobotu – 21.02.2015 strelecká súťaž o putovný pohár.
- stretnutie komisie poslancov – skontrolovať dodržiavanie poriadku na rómskej osade.
Návrh na uznesenia prečítal p. Bortník Ján
Zapísal: Frandofer Ján

....................................................
starostka obce
Overovatelia:
Leškovský Jozef
Beňa Ján
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