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Zápisnica  
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 09.10.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

 Kontrolór obce: - 

Neprítomní:                      Rastislav Štibrich, Mária Lamancová 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
5. Modernizácia odpadového hospodárstva – váženie a čipovanie nádob. 
6. Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti. 
7. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo ŠR na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v r. 2020 
8. Návrh riešenia vyvolanej investície pri výstavbe bytov nízkeho štandardu. 
9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol v r. 2020. 
10. Správa nezávislého audítora k vykonanej účtovnej závierke za r. 2019. 
11. Rôzne – aktuálne čerpanie rozpočtu, zmena miestnych poplatkov, aktuálne projekty, 

Október – Mesiac úcty k starším. 
12. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. Schvaľovanie programu, všetci za. 
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Dana Chomjaková, Ján Beňa 
Overovatelia zápisnice – Jozef Cudrák, Milan Giňa 
Zapisovateľ – Peter Harňák 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky správu prečítala starostka obce. Všetky 
uznesenia boli splnené. 
 
K bodu 4. Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Znalecký posudok od Ing. Hriceka bol na obec doručený v auguste. Cena podľa znaleckého 
posudku (5,82 € / m2), problematiku ozrejmila starostka obce. Keďže došlo k navýšeniu ceny 
za m2, starostka navrhla opakované zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Hlasovanie – všetci za. 
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K bodu 5. Modernizácia odpadového hospodárstva – váženie a čipovanie nádob 
Pani starostka ozrejmila problém separácie odpadu v obci a na osade. Váženie a čipovanie 
nádob môže zvýšiť % podiel separovaného odpadu. Zároveň sa zistí, ktoré rodiny odpad 
neseparujú, ale vytvárajú čierne skládky. Váženie a čipovanie nádob od spoločnosti KOSIT 
bude pre aktuálnych počet terajších smetných nádob v počte 220 ks zadarmo Hlasovanie – 
všetci za. 
 
K bodu 6. Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti 
Separácia kuchynského odpadu – o probléme informovala pani starostka. Zmenou zákona 
o biologicky rozložiteľnom kuchynskom odpade od 1.1.2021 sa zvýšia náklady obcí na tútu 
separáciu z dôvodu zakúpenia nových odpadových nádob a zabezpečenia vývoz tohto odpadu. 
Na návrh rady starostov obcí okresu Bardejov (JUDr. Germanovej) bolo vypracované Čestné 
vyhlásenie rodín, že kompostujú odpad. V tomto prípade musí byť 100%-ná separácia 
kuchynského odpadu v obci s čím súhlasili aj poslanci.  
 
K bodu 7. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo ŠR na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 
MF SR ponúka obciam, ktorým siahlo na výšku podielových daní z dôvodu prvej vlny 
koronakrízy poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo ŠR. Táto návratná finančná 
výpomoc bude splatná až v r. 2024 – 2027, rozložená do 4 splátok. Jedná sa o sumu pre našu 
obec vo výške 21 786 €. Starostkou obce bolo prednesené stanovisko hlavného kontrolóra 
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania.  
 
K bodu 8. Návrh riešenia vyvolanej investície pri výstavbe bytov nízkeho štandardu 
Obdŕžaním Technickej správy od Ing. arch. Hudáka o potrebe udržiavacích stavebných prác 
na parcelách CKN 470/1, 470/2, 472/1, 856, 480/1 v k.ú. Lenartov, kde prebieha aktuálna 
výstavba – je potrebné realizovať zemné a výkopové práce, úpravu terénu, svahovanie, 
realizácia oporného múru a ostatných udržiavacích prác. Tieto práce sú kryté v rozpočte na  
50 %, je dôležité ich finančne pokryť, preto bolo navrhnuté prefinancovať tieto práce 
z návratných zdrojov financovania vo výške 100 000 €. Starostkou obce bolo prednesené 
stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratného zdroja 
financovania.  
 
K bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol v r. 2020 
Správu o vykonaných kontrolách prečítala starostka obce a poslanci to zobrali na vedomie. 
 
K bodu 10. Správa nezávislého audítora k vykonanej účtovnej závierky za r. 2019. 
Správu nezávislého audítora k vykonanej účtovnej závierke za r. 2019 prečítala starostka obce 
a poslanci to zobrali na vedomie. 
 
K bodu 11. Rôzne – aktuálne čerpanie rozpočtu, zmena miestnych poplatkov, aktuálne 
projekty, Október – Mesiac úcty k starším 
Poslanci zobrali na vedomie aktuálne čerpanie rozpočtu a schválili rozpočtové opatrenia  
č. 2/2020.  
Návrh na úpravu miestnych poplatkov – prečítala starostka obce. Otázka p. Beňa a p. Bortníka 
– sála, poplatok za kar? Návrh na kar: kuchyňa – 20 €, sála – 50 €.  
Návrh kultúrny dom – 300 € + 100 € depozit.  
Úcta k starším – tohto roku sa nič nebude organizovať. 
Aktuálne projekty – výzva na vysporiadanie pozemkov pod osadou – zapojíme sa. 
Posledný pohreb (problém!) – zničenie hrobu, potreba zodpovedného človeka na kopanie 
hrobu, kopať bude poverená osoba, problém predniesla starostka obce.  
Varenie obedov pre seniorov – návrh hygieny – informáciu predniesla starostka. 
Poznámka p. Bortníka – nosenie rúšok na verejnosti – osveta pre rómov. 
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Poznámka ku mostu ohľadom informačnej tabule pri moste – vysvetlenie čo to je  18.10.2020 
vysielanie programu o svätení mosta. 
 
K bodu 12. Záver 
Ukončenie starostkou obce. 
 
 

 

Zapísal: Peter Harňák 

 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Cudrák            ..................................   

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

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


