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Zápisnica  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 18.03.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní:                      Ján Beňa, Dana Chomjaková 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Dotácie z rozpočtu obce - prerokovanie 
5. Kolaudácia 6x4 b. j. a dokončovanie bytov 
6. Aktuálne výzvy pre obce – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, zateplenie 

verejných budov 
7. Vodovod r. o. – aktuálny stav prevádzky 
8. Diskusia – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, porucha kotla ZŠ, 

vyúčtovania 
9. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva v bodoch 
1 - 9. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Simona Bilá, Slavko Bilý 
Overovatelia zápisnice – Jozef Cudrák, Rastislav Štibrich 
Zapisovateľ – Michaela Mokrišová 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. 
 
K bodu 4. Dotácie z rozpočtu obce - prerokovanie 
OZ Kráľová studňa – prijatá písomná žiadosť 
Jednota dôchodcov Slovenska, Lenartov – prijatá telefonická žiadosť (pandemické opatrenia) 
Starostka obce navrhuje posunutie termínu vzhľadom k aktuálnej situácii a nemožnosti 
usporadúvania spoločenských akcií. 
 
K bodu 5. Kolaudácia 6x4 b. j. a dokončovanie bytov 
Starostka obce podala informácie o stavbe  
- v pondelok 15.3.2021 kontrolný deň na stavbe, sme v rokovaní s PSK o umožnenie praxe 
študentom (SOU), čaká sa na súhlas školy 
- k bytom je potrebné vybudovať samostatnú trafostanicu, kt. musí financovať obec 
- s firmou sa komunikuje za účelom doriešenia všetkých vysúťažených náležitostí (nie 
„petrik“ ale pec na varenie) 
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- zariadenie: kuchyňa, v 4 bytoch aj sprchový kút, linoleum alebo guma, bonusom je TV 
a internet (príprava), el. ohrievač 
 
K bodu 6. Aktuálne výzvy pre obce – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, 
zateplenie verejných budov 
- je výzva na vodozádržné opatrenia (odvodnenie okolia 6x4 b. j. + domy, kt. už stoja) 
- výzva na zateplenie OÚ (Envirofond) 
- p. Bortník otázka ohľadom rozširovania MŠ – projekt je schválený v rozpočte 279.000 €, 
čaká sa na súhlas so začatím prác 
 
K bodu 7. Vodovod r. o. – aktuálny stav prevádzky 
4 výčapné stojany + 2 vodomery v rod. dome = nedoplatok na elektrine 3.900 € 
1 m3 = 1,50 €, odber 1.392 m3 za r. 2020 
náklady na údržbu 1.900 € (Aquaspiš) 
- zistené, že obyvatelia sa napájajú na elektrinu 
- je potrebné upraviť, resp. regulovať cenu vody a rieši to úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví 
 
K bodu 8. Diskusia – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, porucha kotla ZŠ, 
vyúčtovania 
Balíčky (5 ks respirátorov, vitamíny, čaj na imunitu od starostky obce) pre seniorov nad 65 r. 
– rozdávané 25.02.2021 v počte 97 ks, spolu v sume 706,42 €. P. Bortník poznamenal, že 
balíčky podporili aj psychiku ľudí. 
 
Potravinová banka Slovenska – vykonané vstupné kroky, zameranie na dôchodcov 
 
Zriadená MOM v obci – testovanie obyvateľstva každú nedeľu, doposiaľ 8x. Štát dáva testy 
a prepláca 5 €/1 osoba. Vo februári bola situácia taká, že sme dostali len 120 testov pre 
rodičov detí. Náklady na MOM za 1 testovanie: spolu 870 € (administratíva 10 €/1 osoba, 
zdravotník 15 €/1 osoba, vývoz odpadu 130 €, poistka 60 €, strava 90 €, ochranné pomôcky  
a dezinfekcia 110 €), príjem: okolo 2.500 € (500 osôb x 5 €). 
 
Kotol v ZŠ – informácia o poruche, projekt podaný no doposiaľ nevyhodnotený 
 
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ – požiadavka na podanie informácie kňazovi p. Štalmachovi, či 
je už ihrisko skolaudované, lebo už tam chodia deti (ževraj z obce Malcov). Nie je 
skolaudované, dnes boli na ňom deti z našej obce (Buday, Kašper) – bude sa to riešiť.  
 
p. Bortník otázka ohľadom: 
čistenia koryta okolo „kovaľni“ – bude to potrebné riešiť bagrom 
lipa pri moste či neohrozuje obyvateľov – tá je však na súkromnom pozemku 
chodníky – ľudia sa dopytujú, hoci vedia že sa čaká za kanalizáciou, návrh: spísanie 
opätovnej žiadosti na VVS za účelom podania informácií 
 
p. Bilá S. otázka ohľadom: 
prideľovania bytov na rómskej osade 
informácie poskytnuté TSP Mokrišovou: z 24 bytov je 22 už obsadených, s rodinami sa 
pracuje, v starej 18  b. j. sa uvoľnia 3 byty, kde by mali ísť početnejšie rodiny. 2 chatrče sú už 
zbúrané, ďalších 9 sa zbúra a 9 ostane pre rodiny, kt. príbytky sú v dezolátnom stave  
 
K bodu 9. Záver 
Ukončenie starostkou obce 
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Zapísala: Mgr. Michaela Mokrišová 

 

Overovatelia zápisnice: 
Jozef Cudrák             .................................. 
  

Rastislav Štibrich         .................................. 
                  

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


