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Zápisnica  
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 11.12.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní:                      Ján Beňa, Ján Bortník 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií, určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na kal. rok 2021. 
5. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
6. Schválenie prevodu – predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – prípad hodný 

osobitného zreteľa. 
7. Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme. 
8. Návrh rozpočtu obce na r. 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce. 
10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a žiaka šk. zariadenia na r. 2021. 
11. Aktuálne čerpanie rozpočtu. 
12. Rôzne – Rekonštrukcia kotolne a vykurovania ZŠ a ŠK v obci Lenartov – žiadosť 

o NFP – upresnenie, multifunkčné ihrisko – aktuálny stav, výstavba 6x4 b.j. – 
aktuálny stav, plán kontrolnej činnosti na r. 2021, ročný plán protipožiarnej kontroly 
v obci na r. 2021. 

13. Záver. 
 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva v bodoch 
1 - 13. 
 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Dana Chomjaková, Rastislav Štibrich 
Overovatelia zápisnice – Peter Harňák, Simona Bilá 
Zapisovateľ – Jozef Cudrák 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. 
 
K bodu 4. VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na kal. rok 2021 
OZ schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti za rok 2021 podľa predloženého 
návrhu VZN. Viď úprava – jednohlasne. 
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K bodu 5. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady – jednohlasne. 
 
K bodu 6. Schválenie prevodu – predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – prípad 
hodný osobitného zreteľa 
OZ schvaľuje predaj pozemku hodný osobitného zreteľa za cenu 1.550 € + 66 € poplatok pre 
Michala a Janku Chomjakových, (viď uznesenie č. 107/2020) – jednohlasne. 
 
K bodu 7. Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme 
OZ schvaľuje zmluvu bezodplatný prevod pozemku v k.ú. Lenartov, C-KN 3565/9 TTP – 
29 780 m2 do vlastníctva obce Lenartov – od SPF – jednohlasne.  
 
K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na r. 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
OZ schvaľuje rozpočet obce Lenartov na rok 2021 – jednohlasne.  
 
K bodu 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 
 
K bodu 10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a žiaka šk. zariadenia na r. 2021 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2020 Obce Lenartov o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2021 – jednohlasne.  
 
K bodu 11. Aktuálne čerpanie rozpočtu 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – jednohlasne. 
 
K bodu 12. Rôzne – Rekonštrukcia kotolne a vykurovania ZŠ a ŠK v obci Lenartov – 
žiadosť o NFP – upresnenie, multifunkčné ihrisko – aktuálny stav, výstavba 6x4 b.j. – 
aktuálny stav, plán kontrolnej činnosti na r. 2021, ročný plán protipožiarnej kontroly 
v obci na r. 2021 
Čestné prehlásenie k projektu ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy 
a školskej knižnice v obci Lenartov“ 
Dňa 27.03.2020 bolo na 8. Obecnom zastupiteľstve Obce Lenartov uznesením č. 85/2020 na 
základe predloženej projektovej dokumentácie s rozpočtom schválené predloženie ŽoNFP 
s názvom ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy a školskej knižnice v obci 
Lenartov“. Súčasne v rámci tohto bodu bolo Obecným zastupiteľstvom schválené aj 5% 
spolufinancovanie uvedeného projektu z celkových nákladov projektu, bez určenia presnej 
sumy. 
Vzhľadom k tomu, že ku podaniu ŽoNFP bolo potrebné doložiť uznesenie, ktorým je 
schválené spolufinancovanie projektu s presne vyčíslenou sumou, došlo ku formálnej chybe – 
zlé vyčíslenie sumy 5% spolufinancovania, ktoré nebolo totožné so ŽoNFP. 
Na Riadiaci orgán, ktorý posudzuje ŽoNFP je potrebné preukázať aká presná suma 
spolufinancovania projektu bola schválená obecným zastupiteľstvom, preto je potrebné vydať 
čestné vyhlásenie, že Obecné zastupiteľstvo Obce Lenartov dňa 27.3.2020, uznesením  
č. 85/2020 schválilo spolufinancovanie vyššie uvedené projektu vo výške 5% z celkových 
nákladov projektu, čo predstavuje sumu 3.549,50 €. 
OZ schvaľuje ,,Čestné prehlásenie k projektu Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej 
školy a školskej knižnice v obci Lenartov“ – jednohlasne. 
OZ schvaľuje realizáciu elektrickej prípojky k 6x4 b.j. podľa predbežnej hodnoty zákazky 
27 000 €. 
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OZ neschvaľuje realizáciu odvodnenia 6x4 b.j. z dôvodu zapojenia obce Lenartov do 
aktuálnych výziev fondov EÚ na odvodnenie a vodozádržných stavieb. 
OZ berie na vedomie aktuálny plán činnosti hlavnej kontrolórky.  
OZ schvaľuje ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol – jednohlasne. 
OZ berie na vedomie správu starostky obce Lenartov ohľadom vykurovania v Komunitnom 
centre. 
p. Giňa sa zaujímal ako bude zariadená 6x4 b.j. – kúpeľňa, WC, podlaha. 
Na základe požiadavky poslancov pripravili pracovníčky TSP predbežný návrh záujemcov 
o byty na 6x4  b.j. a plán umiestnenia a zbúrania doterajších stavieb na rómskej osade. 
 
K bodu 12. Záver 
Ukončenie starostkou obce. 
 
 

 

Zapísal: Jozef Cudrák 

 

Overovatelia zápisnice: 

Peter Harňák            ..................................   

Simona Bilá         ..................................  
                 

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


