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Zápisnica  
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 26.06.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

 Ďalší prítomní: Mgr. Mária Frandoferová 

Neprítomný:                      Peter Harňák 

Začiatok: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2019 a návrh odmeny pre kronikárku. 
5. Finančné hospodárenie v 12 b. j. za r. 2019. 
6. Implementácia projektov TSP, MOPS a Opatrovateľská služba. 
7. Návrh záverečného účtu obce a výročná správa za r. 2019. 
8. Správa HK k záverečnému účtu. 
9. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov. 
10. Návrh nájomnej zmluvy na pozemok – RD na rómskej osade. 
11. Aktuálne čerpanie rozpočtu a dopad krízy na finančné hospodárenie. 
12. Rôzne – informácia ku kanalizácií a VVS, a.s., výstavba bytov, oprava sály a mosta. 
13. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Program viď pozvánka – schválený bez pripomienok 
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií 
Návrhová komisia – Rastislav Štibrich a Simona Bilá 
Overovatelia zápisnice – Ján Beňa, Dana Chomjaková 
Zapisovateľ – Ján Bortník 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze OcZ. Všetky úlohy boli 
realizované. 
 
K bodu 4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2019 a návrh odmeny pre kronikárku 
Kronikárka Mgr. Mária Frandoferová predložila návrh na zápis do kroniky obce za rok 2019 
a bola jej schválená odmena 400 € brutto. 
 
K bodu 5. Finančné hospodárenie v 12 b.j. za r. 2019 
V ďalšom bode bolo prerokované fin. hospodárenie 12 byt. jednotky. V predloženej analýze 
boli vykázané platby a spotreby, na základe ktorých bolo rozhodnuté, že zálohy na teplú vodu 
a elektrinu budú v roku 2020 zvýšené na 40 € mesačne.  



 

 2

K bodu 6. Implementácia projektov TSP, MOPS a Opatrovateľská služba 
V bode Implementácia MOPS, TSP a Opatrovateľská služba, predniesla  Mgr. Michaela 
Mokrišová: 

- slabé rodiny; 
- nepovolený predaj z Poľska; 
- dovoz odpadu z Poľska. 
Zvýšiť dôraz práce členov MOPS a uskutočniť pracovné stretnutie poslancov a čl. MOPS. 
Poďakovanie pracovníčkam TSP za odvádzanú prácu. 

 
K bodu 7. Návrh záverečného účtu a výročná správa za r. 2019 
Ďalej bol prerokovaný návrh záverečného účtu obce a výročnej správy za r. 2019. tento bod 
bol schválený bez pripomienok 
 
K bodu 8. Správa HK k záverečnému účtu 
V tomto bode bola prerokovaná správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 
OcZ správu schválilo bez výhrad. 
 
K bodu 9. žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov 
Tomáš Bilý – nájom pozemku v okolí jeho domu na hosp. účely a vytvorenie ochr. Pásma   
                       pred znečisťovaním – OcZ schvaľuje 0,50 €/m2. 
Dávid Bilý – odkúpenie pozemku na výstavbu rod. domu – doložiť projektovú dokumentáciu, 
                      dovtedy bol schválený prenájom. 
Milan Mišalko – odpredaj pozemku na prístavbu k chatrči za účelom rozšírenia obytného  
                            priestoru. Vzhľadom na to, že žiadateľ nemá splnené základné náležitosti  
                            okolo príbytku – žiadosť zamietnutá. 
Prerokovanie žiadosti RK úradu  o dotáciu na ochranu historickej stavby Kostola sv. 
Leonarda. Pri hlasovaní bolo 8 poslancov. Štyria hlasovali za a štyria proti návrhu Jána 
Bortníka na zníženie poslaneckej odmeny v prospech Cirkvi vo výške 10 % z polročnej 
odmeny. 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre pána Michala Chomjaka a Janky Chomjakovej 
na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod rodinným domom. OcZ súhlasí s odpredajom 
v cene podľa znaleckého posudku, najmenej však 4 € / m2, z dôvodu osobitného zreteľa. 
 
K bodu 10. Návrh nájomnej zmluvy na pozemok – RD na rómskej osade 
OcZ ďalej prerokovalo návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na výstavbu RD pre 
občanov Patrik Bilý a Dagmar Bilá. K návrh bola predložená potrebná stav. dokumentácia.  
 
K bodu 11. Aktuálne čerpanie rozpočtu a dopad krízy na finančné hospodárenie 
V ďalšom bode bolo prerokované finančné hospodárenie obce v období koronakrízy, robí sa 
sála, most, boli zvýšené náklady na dezinfekciu, ochranné rúška, ktoré šili zamestnanci obce, 
za čo im patrí poďakovanie OcZ. Rúška boli roznášané všetkým občanom obce. Boli 
realizované nákupy pre odkázané osoby. Disciplinovanosť občanov bola na požadovanej 
úrovni.  
OcZ vyzýva občanov na prísne dodržiavanie hygienických opatrení v ďalšom období aj 
vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v susednom Poľsku, meste Muszyna 
vzdialenom od Lenartova cca 8 km vzdušnou čiarou.  
 
K bodu 12. rôzne – informácia ku kanalizácií a VVS, a.s., výstavba bytov, oprava sály 
a mosta 
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu – rozpočet 32.000 € + zvýšené náklady vo výške  
7.000 €. 
Rekonštrukcia mosta + pieskovanie zábradlia. 
Výstavba oplotenia a protihlukovej steny pri škole. 
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Boli schválené rozpočtové opatrenia 1/2020. 
Výstavba bytov na rómskej osade – starostka obce a J. Cudrák + J. Bortník boli na rokovaní 
s dodávateľmi plánovanej stavby. Čaká sa na dopracovanie rozpočtu projektantom a práce sa 
môžu začať.  
Bol podaný návrh návrh na kontrolu separácie TDO – neuzavreté! 
P. starostka podala informáciu o stave v oblasti čistenia odpadových vôd v obci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapísal: Ján Borntík 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


