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Zápisnica  
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 13.12.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 Poslanci: Ján Bortník, Milan Giňa, Slávko Bilý, Simona   

                  Bilá, Ján Beňa, Dana Chomjaková, Jozef Cudrák, Peter Harňák,   

                  Rastislav Štibrich 

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní: – 

 

 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností na r. 2022. 
5. Návrh VZN č. 4/2021 o poplatku za TDO na r. 2022. 
6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a žiaka Školského zariadenia na r. 2022. 
7. Návrh rozpočtu obce na r. 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 
8. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce. 
9. Informácia k investičným aktivitám na r. 2022 – schválené projekty a aktuálna výzva 

na technickú dovybavenosť a rozšírenie kapacity ZŠ. 
10. Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2020. 
11. Informácie o čerpaní rozpočtu. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva v bodoch 
1 - 13. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Ján Beňa, Peter Harňák 
Overovatelia zápisnice – Milan Giňa, Dana Chomjaková 
Zapisovateľ – Jozef Cudrák 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení z minulého zasadnutia. 
Ekonómka obce Ing., Mgr. Miriama Leščišinová, MBA predniesla OZ Lenartov systém 
čerpania daní, dotácií a finančných prostriedkov použitých v rámci obce Lenartov – základná 
škola, materská škola, školská jedáleň, bytové domy, komunitné centrum a rozpočet obce. 
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K bodu 4. Návrh VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností na r. 2022 
OZ schvaľuje návrh VZN č. 3/2021 o daní z nehnuteľností na r. 2022 
 
K bodu 5. Návrh VZN č. 4/2021 o poplatku za TDO na r. 2022 
OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2021 o poplatku za TDO na r. 2022 
 
K bodu 6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa 
MŠ a žiaka Školského zariadenia na r. 2022 
OZ schvaľuje návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa 
MŠ a žiaka Školského zariadenia na r. 2022 

 MŠ 2.694,50 € / 1 dieťa 
 ŠJ 284,30 € / 1 stravník 

 
K bodu 7. Návrh rozpočtu obce na r. 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
OZ schvaľuje rozpočet obce Lenartov na r. 2022 s výhľadom na r. 2023 – 2024 
 
K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 
Hlavná kontrolórka obce Lenartov podala správu k návrhu rozpočtu obce Lenartov na r. 2022 
s výhľadom na r. 2023 – 2024. 
 
K bodu 9. Informácia k investičným aktivitám na r. 2022 – schválené projekty 
a aktuálna výzva na technickú dovybavenosť a rozšírenie kapacity ZŠ 
Starostka obce Lenartov predniesla informácie k investičným aktivitám na r. 2022 – schválené 
projekty a aktuálne výzvy na technickú dovybavenosť a rozšírenie kapacity ZŠ Lenartov. 
Schválený projekt – oprava 18 bytovej jednotky na rómskej osade. 
Výzva na chodníky v obci Lenartov. 
 
K bodu 10. Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2020 
OZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za r. 2020 
 
K bodu 11. Informácie o čerpaní rozpočtu 
OZ berie na vedomie aktuálne čerpanie rozpočtu a schvaľuje tvorbu opravných položiek 
z daňových a nedaňových pohľadávok. 
 
K bodu 12. Rôzne 
Návrh p. Bortníka zvolať pracovné stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho družstva 
Javorina Malcov. 
Žiadosť p. Stanislava Chomjaka – Delta Tour k odpusteniu TDO a Pohostinstva Kráľová 
studňa za zníženie poplatku za TDO počas pandemickej situácie a zatvorení prevádzky. 
OZ schvaľuje žiadosť Delta Tour a Pohostinstva Kráľová studňa. 
p. Bortník – plán kultúrnych a športových podujatí predloží na prvom budúcoročnom 
zasadnutí OZ. 
Hlavná kontrolórka predložila splnenie vyúčtovania dotácií OZ Kráľová studňa a finančné 
prostriedky boli vyplatené. 
 
K bodu 13. Záver 
Ukončenie starostkou obce 

Zapísal: Jozef Cudrák 
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Overovatelia zápisnice: 
Milan Giňa             .................................. 
  

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

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


