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Zápisnica  
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 30.05.2019 
___________________________________________________________________________ 

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

 Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa, Slávko 
Bilý, Simona Bilá, Peter Harňák, Rastislav Štibrich, Jozef Cudrák 

 Hlavná kontrolórka obce: Mária Lamancová 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov. 

5. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018. 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce. 
7. Správa z obecnej akcie a vyúčtovanie. 
8. Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny a odmeny za zastupovanie. 
9. Žiadosti občanov o návratné sociálne výpomoci. 
10. Žiadosť o kúpu pozemku. 
11. Zmluva o zriadení vecného bremena. 
12. Aktuálne čerpanie rozpočtu. 
13. Rôzne – aktuálne výzvy, schválené projekty, žiadosť o pridelenie bytu, projekt MŠ, 

vyhliadková veža, záznam z vykonanej kontroly, plánované akcie – SNP a október, 
oplotenie obecných pozemkov. 

14. Diskusia. 
15. Záver  

 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Predniesla hl. kontrolórka. 
 
K bodu 4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov 
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách, deti v školskej 
jedálni. 
Deti v MŠ: 1,37 €, štát dá 1,20 €, rodič 0,17 € 
Žiak ZŠ obed 1,20 € bez príspevku rodiča 
Dospelá osoba 2.63 € 
Platný od 1.9.2019.  
Bod bol schválený.  
 
K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018 
Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa za rok 2018 od 1.1.2019 do 31.3.2019  
Bežné príjmy – schválený 368 000,00 €, čerpanie 111 950,28 €, rozdiel 258 049,14 € 
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Čerpanie finančného rozpočtu zo štátneho rozpočtu – schválený 7000,00 €, čerpanie 0,00 €, 
rozdiel 7 000,00 € 
Zo štátneho rozpočtu ZŠ normatíva – schválený 250 000,00 €, čerpanie 88 332,00 €, rozdiel 
163 668,00 € 
Čerpanie finančného rozpočtu spolu schválený 1 530 000,00 €, upravený 1 530 000,00 €, 
čerpanie 295 350,41 €, rozdiel 1 234 649,59 € 
Záverečný účet obce Lenartov za rok 2018 
Schválený rozpočet na rok 2018 305 525,00 €, skutočnosť k 31.12.2018 – 305 525,00 € 
Percento plnenia 100 % 
Poskytovatelia dotácie: 
Nadácia Allianz – 1 200,00 € - merač rýchlosti 
Úrad vlády SR – 6 000,00 € - miestna komunikácia 
ÚSV RK – 3 000,00 € - kovové prístrešky 
MV SR – 8 265,00 € - komunitné centrum 
Ministerstvo dopravy SR – 287 060,00 € - 12 b.j. 
SPOLU: 305 525,00 € 
 
Príjmové finančné operácie: 
Schválený rozpočet – 346 180,00 € 
Skutočnosť k 31.12.2018 – 346 180,00 € - 100 % plnenie 
 
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 
Odporúča schváliť bez výhrad. 
 
K bodu 7. Správa z obecnej akcie a vyúčtovanie 
V rámci pobytu sa uskutočnili 3 sv. omše, pri odchode bola zasadená lipa v St. Leonard 
v blízkosti kostola. Získanie sv. relikvie pre náš kostol, záver. Výstup na vrch Mont Blanc. 
Zúčastnilo sa 17 osôb  z obce, každý dostal 100 € ako príspevok.  
Schválená správa za obecnú akciu, ktorú predniesol p. Bortník. 
 
K bodu 8. Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny a odmeny za zastupovanie 
Odmena za zastupovanie 1 400,00 € - schválená 
p. Beňa – mimoriadna odmena 500 € - schválená 
p. Bortník – mimoriadna odmena 500 € - schválená 
 
K bodu 9. Žiadosti občanov o návratné sociálne výpomoci 
Žiadosti občanov o návratné soc. výpomoci 3 rodinám po 200 € 
Milan Šamko, Anna Šamková 109 – 200 € 
Bohuslava Bilá, Ivan Bilý 107 – 200 € 
Kvetoslava B., Ľuboš B. 110 – 200 € 
Pôžičky schválené 3 rodinám. 
 
K bodu 10. Žiadosť o kúpu pozemku 
A: Žiadosť o kúpu pozemku v katastri obce, parcela CKN 2629/16 o výmere 149 m2 – obecné 
zastupiteľstvo zamietlo, aby bolo aj pre ostatných. 
 
Hlasovanie:                     za: 8 (Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Milan Giňa,   
                                                   Slávko Bilý, Peter Harňák, Rastislav Štibrich,   
                                                   Jozef Cudrák) 
                                         proti :         1 (Simona Bilá)        
                                         zdržal sa:    0        
 
 



 

 3

B: Návrh na odkúpenie pozemku CKN 352, 353, 354, 355 prednesený p. starostkou, cena 
určená predávajúcou 16 000 €. 
OZ schválilo kúpu pozemku za 15 500 € 
 
K bodu 11. Zmluva o zriadení vecného bremena 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena, Príprava úpravy pozemku na 
rozvoj obce. 
 
K bodu 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu  
Rozpočtové opatrenie č. 1 za rok 2019 aktuálne schválené 
 
K bodu 13. Rôzne – aktuálne výzvy, schválené projekty, žiadosť o pridelenie bytu, 
projekt MŠ, vyhliadková veža, záznam z vykonanej kontroly, plánované akcie – SNP, 
október, oplotenie obecných pozemkov 
Výzva MV SR na rekonštrukciu pož. zbrojnice – podať žiadosť  
Výmena kotla v ZŠ - schválená 
Výzva na riešenie soc. podnikov – nezapojiť sa 
Schválené projekty a granty na vedomie: 
PSK – rekonštrukcia toaliet na OÚ – 1 600 € 
Úrad vlády SR – rekonštrukcia stropu v sále KD – 8 000 € 
ÚSV RK – odvodnenie pozemku – 7 000 € 
Nadácia EPH – dovybavenie opatrovateľskej služby 1 600 € 
Nadácia EPH – Aj šport integruje 2 000 € 
Nadácia VÚB – Socha zo živých kvetov – 1 000 € 
Nadáicia Allianz – refl. vesty a refl. pásiky – 500 € 
 
K bodu 14. Diskusia  
- výročie SNP – 24.8.2019 – príprava a pomoc kultúrnej komisie a ZO SZPB 
- október – mesiac úcty k starším – posedenie dôchodcov 19.10.2019 
- obecné zastupiteľstvo sa bude zaujímať a zistí vlastníka objektu predmetnej veci – overenie 
– obec bude zisťovať skutkový stav podnetu – vyhliadkovej veže 
- oprava rozhlasu pri bytovke na rómskej osade 
- návrh o zvýšenie bezpečnosti v dedine, cestnej premávky – požiadať ODI BJ 
 

 
 
Zapísala: Simona Bilá 

 

Overovatelia zápisnice: 
Ján Bortník       ..................................   

Ján Beňa       ..................................    
               

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


