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Zápisnica  
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 18.06.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní:                      Ján Bortník, Rastislav Štibrich 

Ďalší prítomný:          Mgr. Mária Frandoferová 

 

 

Začiatok: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh na zápis do kroniky za r. 2020 a návrh odmeny pre p. kronikárku. 
5. Projekt Prestupného bývania s Systém bývania s prvkami prestupného bývania. 
6. Projekty Environmentálne opatrenia v obci a MOPS. 
7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. 
8. Memorandum o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny. 
9. Záverečný účet obce a výročná správa za r. 2020. 
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 
11. Rôzne – vyradenie OMV z majetku obce, kolaudácia 4x6 b.j., Zmluva o poskytovaní 

právnických služieb, VTS NG, žiadosť o výpomoc, projekt miestnej komunikácie, 
zrušenie Smernice obce č. 3/2017 o VO. 

12. Aktuálne čerpanie rozpočtu, prijatie rozpočtového opatrenia. 
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, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Dana Chomjaková, Jozef Cudrák 
Overovatelia zápisnice – Peter Harňák, Slávko Bilý 
Zapisovateľ – Simona Bilá 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
OZ berie na vedomie vyúčtovanie balíčkov, prevádzkový poriadok je pripravený na 
schválenie. 
 
K bodu 4. Návrh na zápis do kroniky za r. 2020 a návrh odmeny pre p. kronikárku 
Poslanci OZ si vypočuli návrh na zápis do kroniky, schválili ho a schválili odmenu pre 
kronikárku obce v sume 500 €. 
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K bodu 5. Projekt Prestupného bývania a Systém bývania s prvrkami prestupného 
bývania 
OcÚ podáva projekt na prestupné bývanie. Predkladá projekt a žiada peniaze na prestupné 
bývanie s 5% spolufinancovaním. 
 
K bodu 6. Projekty Environmentálne opatrenia v obci a MOPS 
Environmentálne opatrenia v obci podáva obec projekt na vodozádržné opatrenia. 
Spolufinancovanie obce 5%. 
Pokračovanie MOPS Lenartov plynule na 15 mesiacov. Návrh stretnutia poslancov OcÚ 
a MOPS Lenartov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s MOPS.  
 
K bodu 7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 
Kolaudovanie ihriska. Slúži iba pre školopovinné deti, nie pre dospelých. Prevádzkovateľom 
je škola. Nie je spoplatnený vstup. Má svoje prevádzkové hodiny, ihrisko má svoje 
podmienky, ktoré sú v prevádzkovom poriadku. Správcom za obec je P. Harňák a J. Bortník. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre správcu a prevádzková poriadok. 
 
K bodu 8. Memorandum o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu 
rodiny 
Nadácia PSK Memorandum na obyvateľa 0,10 €. Memorandum OcÚ schvaľuje. 
 
K bodu 9. Záverečný účet obce a výročná správa za r. 2020 
Záverečný účet obce za r. 2020, škola, osobitný príjemca, zisk obce 36 000 €. Obec ich môže 
použiť na kapitálové výdavky.  
OZ berie na vedomie záverečný účet, stanovisko hlavnej kontrolórky, rozpočet a výdavky za 
r. 2020. 
 
K bodu 10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
OZ Kráľova studňa – návrh 700 €.  
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ Kráľová studňa. 
 
K bodu 11. Rôzne – vyradenie OMV z majetku obce, kolaudácia 4x6 b.j., Zmluva 
o poskytovaní právnických služieb, VTS NG, žiadosť o výpomoc, projekt miestnej 
komunikácie, zrušenie Smernice obce č. 3/2017 o VO 
- vyradenie OMV OZ schvaľuje  
- kolaudácia 4x6 b.j. – bežný štandard, ešte sa dokončujú práce pri pokládke dlažby v kúpeľni 
- VTS NG – OZ súhlasí s pripojením vysokorýchlostného internetu 
- na zasadnutie prišiel poslanec J. Bortník a zotrval na ňom do konca 
- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku OZ neschvaľuje z dôvodu, že rodina nemá 
príjem, navrhuje zintenzívniť prácu TSP 
 - projekt miestnej komunikácie – OZ schvaľuje a odporúča vypracovať projekt na zahájenie 
VO 
- zrušenie Smernice obce č. 3/2017 o VO, ktorá je neplatná 
- OZ schvaľuje odmenu poslancom, ktorí sa nezúčastnia schôdze kvôli COVID-19, od 
1.12.2020 – 31.12.2021 
 
K bodu 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu, prijatie rozpočtového opatrenia 
Čerpanie rozpočtu a prijatie rozpočtového opatrenia OZ berie na vedomie a schvaľuje. 
 
K bodu 13. Záver 
Ukončenie starostkou obce 
 



 

 3

 

Zapísala: Simona Bilá 

 

Overovatelia zápisnice: 
Peter Harňák             .................................. 
  

Slávko Bilý          .................................. 
                  

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 

 


