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Zápisnica  
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 13.12.2019 
___________________________________________________________________________ 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 
5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020. 
6. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v obci Lenartov. 
7. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023. 
8. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu. 
9. Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – schválenie prevodu. 
10. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve urbárskej spoločnosti na 

novovytvorené parcely podľa realizovaných geometrických plánov. 
11. Žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na r. 2020 a zúčtovanie schválených 

dotácií za r. 2019. 
12. Rôzne – vyúčtovanie obecných akcií, stanovy VVS, a.s., stav investičných projektov 

v obci, žiadosti občanov, harmonogram výziev – schválenie vstupov obce do 
projektov, zriaďovacia listina KC 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 
14. Správa audítora za r. 2018. 
15. Záver  

 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Schválené pracovné komisie: 
Návrhová – Štibrich, Harňák 
Overovatelia zápisnice – Bortník, Chomjaková 
Zapisovateľ: Beňa 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrola uznesenia – hl. kontrolórka. 
 
K bodu 4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
VZN č. 3/2019 poskytnutie dotácií – prijaté. 
 
K bodu 5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 
VZN č. 4/2019 daň z nehnuteľností podľa VZN - prijaté 
 
K bodu 6. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v obci Lenartov 
VZN č. 5/2019 poplatok TDO – návrh 2020 v sume 10 € - prijaté 
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K bodu 7. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023  
Návrh rozpočtu na rok 2020, výhľad 2021 – 2022. 
Rozpočet obce na rok 2020-21-22 
Schválené bez pripomienok 
 
K bodu 8. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu 
Bez pripomienok berie na vedomie 
 
K bodu 9. Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – schválenie prevodu 
Súhlas s odpredajom – p. Dubňanský – 770,00 € - schválené 
 
K bodu 10. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve urbárskej 
spoločnosti na novovytvorené parcely podľa realizovaných geometrických plánov 
Schválenie nájomnej zmluvy s US Lenartov, ktorá má tieto parcely vo vlastníctve podľa 
nových geometrických plánov. 
GP č. 94/2019 
GP č. 96/2019 
GP č. 93/2019 
GP č. 101/2019  
Spoločná plocha – 10.986 m2, v celkovej sume 10 €/ha, t. j. 0,001 €/m2 na 99 rokov 
 
K bodu 11. Žiadosť o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na r. 2020 a zúčtovanie 
schválených dotácií za r. 2019 
Bod odročený pre nezrovnalosti chýbajúce výpisy z registra mimovládnych neziskových 
organizácií 
 
K bodu 12. Rôzne – vyúčtovanie obecných akcií, stanovy VVS, a.s., stav investičných 
projektov v obci, žiadosti občanov, harmonogram výziev – schválenie vstupov obce do 
projektov 
Rôzne, most, cesta, oplotenie škola, rozšírenie MŠ, 6x4 b.j. = 24 bytov RO. Elektronabíjacia 
stanica pri KC, náter zábradlia, 75. výročie oslobodenia obce, posedenie s dôchodcami. 
Vyúčtovanie akcií:  
- úpravy po povodniach na RO – 5 480,26 € 
- Posedenie s dôchodcami – 1 219,70 € 
- Koncert chrámových zborov – 788,54 € 
 
Beňa povedal, že koncert chrámových zborov mala usporiadať JDS Lenartov. Pre malý 
rozpočet by to nemohlo zvládnuť, tak sa do toho zapojila obec.  
Informácia o VVS, a.s., účasť v klube akcionárov – berie na vedomie. 
Termín odovzdania KC, zriaďovacia listina – oboznámenie OZ – schválenie. 
Vodovod RO kolaudačné rozhodnutie obec ešte nemá.  
Výstavba rod. domu na RO – p. Gajdoš. 
Dotácia alebo zakúpenie kočiara pre onkologického pacienta, 1 ročné dieťa – OZ berie na 
vedomie. 
Harmonogram výziev – Rozšírenie kapacity ZŠ, Nabíjacia stanica na parcele č. 463, Výzva na 
zateplenie budov OÚ – schválené poslancami. 
Hl. kontrolórka podala informáciu o pohľadávkach voči obci, kde chýbajú refundácie miezd 
v celkovej výške 48 967,58 €. Zároveň upozornila poslancov, že do konca roka nesmú 
odmenami prekročiť plat starostu – 2 229 €. 
OZ berie na vedomie požiadavku p. Bortníka predkladať prácu o činnostiach organizácií, 
ktoré zriaďuje Obec. 
Akcia – zbierka na pomoc obetiam v Prešove v sume 1 100 € z obecného účtu - schválené 
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K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 
Plán prác HK – rok 2020 – berie na vedomie 
 
K bodu 14. Správa audítora za r. 2018 
Správa audítora – v súlade. Berie na vedomie 
 
 
 

 
Zapísal: Ján Beňa 

 

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

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

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


