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Zápisnica  
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 27.11.2019 
___________________________________________________________________________ 

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

 Poslanci: p. Bortník, Cudrák, Beňa, Harňák, Bilá, Giňa, Bilý 

Neprítomní: p. Štibrich, Chomjaková 

Začiatok: 13:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Úhrada faktúr predfinancovania projektu. 
4. Pohľadávky obce voči refundovaným projektom. 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra. 
6. Návrh na uznesenie. 
7. Záver  

 
K bodu 1. Otvorenie 
OZ otvorila starostka obce. Keďže neexistuje mimoriadne zastupiteľstvo, zvolala poslancov 
na riadne zasadnutie, ale pre mimoriadnu situáciu.  
Počet poslancov je 7, OZ je uznášaniaschopné.  
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – p. Cudrák, Harňák 
Overovatelia zápisnice – p. Giňa, Beňa 
Zapisovateľka: Ing. Jana Bľandová, MBA 
Bol schválený program rokovania. 
 
K bodu 3. Úhrada faktúr predfinancovania projektu 
Starostka oboznámila poslancov s plnením predfinancovania investičných projektov a 5% 
spoluúčasť je splnená pri 1. faktúre, pri projekte výstavby KC dodali s firmy COMBIN 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, a.s. 4 faktúry v celkovej čiastke 217 000 €, kde je potrebné uhradiť 
okrem 5%  spoluúčasti aj neoprávnené výdavky vo výške 15 000 €. Obec na uhradenie týchto 
záväzkov nemá kryté financovanie, nakoľko aj v rozpočte obce je rozpočtované prijatie 
refundácií z iných projektov: 
- TSP: 6 400 € 
- KC: 6 600 € 
- Participácia na tvorbe verejných politík: 5 000 € 
- NP PRIM MŠ: 5 400 € 
- NP PRIM ZŠ: 1 900 € 
- MOPS: 23 500 € 
SUMA:  48 900 € 
 
Tieto financie čaká obec od štátu v rámci fondov EÚ + štátneho rozpočtu. Niektoré sú od 
7/2019, ak by boli refundované priebežne, tak obec nemá problémy s prefinancovaním 
výstavby KC. Doteraz žiadne problémy neboli, vyskytli sa až spojením faktúr na preplatenie 
(4 naraz). 
Návrh je prijatie úveru pre obec, kde čerpanie je podmienené na kapitálové výdavky, nie na 
bežnú spotrebu. Ak by sa podarilo uhradiť 30 000 € - pre projekt výstavby KC, úver bude 
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schválený na 10 rokov a v r. 2020 začína výstavba 6x4 b.j., v prípade spoluúčasti budú 
financie už schválené. 
Návrh na hlasovanie úveru vo výške 100 000 €. 
Za: 7 
Proti: 0 
 
Zároveň bola predložená správa HK pre čerpanie úveru, ktorú poslanci zobrali na vedomie. 
Za: 7 
Proti: 0 
 
Prijatím úveru sa do zastupiteľstva predložilo aj aktuálne čerpanie rozpočtu, kde bolo 
navrhnuté prijatie rozpočtového opatrenia č. 5/2019 
Za: 7 
Proti: 0 
 
Zároveň starostka uviedla, že so stavom implementácie tohto projektu a s refundáciou 
ostatných projektov bude poslancov informovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 
 

OZ bolo ukončené o 13:40 hod. 

Zapísala: Ing. Jana Bľandová, MBA 

 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Giňa       ..................................   

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

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


