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Zápisnica  
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 11.03.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

                 Dana Chomjaková, Jozef Cudrák, Peter Harňák 

         Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní: Rastislav Štibrich, Ján Beňa 

 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2021. 
5. FIL LEO – pozvánka. 
6. Aktuálna situácia a finančná disciplína v obci a odporúčanie hlavnej kontrolórky. 
7. Správa o činnosti TSP v obci. 
8. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na 

rómskej osade. 
9. Žiadosť o dotáciu. 
10. Návrh záverečného účtu obce za r. 2021 a Výročná správa obce za r. 2021. 
11. Úrad vlády SR – odpoveď. 
12. Zriadenie vecného bremena na NN prípojku. 
13. Rôzne – VVS, a.s. – hydranty, SPBaH, aktuálne výzvy, list pre samosprávu z MŽP SR. 
14. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Otvorenie schôdze starostkou obce. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva v bodoch 
1 - 14. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Návrhová komisia – Ján Bortník, Peter Harňák 
Overovatelia zápisnice – Milan Giňa, Simona Bilá 
Zapisovateľ – Mgr. Michaela Mokrišová 
 
K bodu 4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2021 
Prečítala p. Frandoferová, kronikárka obce (došiel poslanec OZ, p. Cudrák) 
 
K bodu 5. FIL LEO – pozvánka  
V máji 2023 robí farnosť Sant Leonard de Noblat veľkú slávnosť v termíne od 18.5. do 
21.5.2023 (pobožnosť, poklony). Starostka obce si myslí, že by bolo vhodné sa jej zúčastniť. 
Návrh rady je usporiadať veľký zájazd (podobne ako naposledy), spojený s obhliadkou 
ďalších pamiatok. 
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K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Prečítala p. Lamancová, hl. kontrolórka obce 
Komunikácia s PD Javorina Malcov ohľadom stretnutia – družstvo neplánuje na pozemku 
robiť nič, tie budovy boli zdedené. Sú ohlasy občanov, aby obec s tým niečo robila. 
 
K bodu 6. Aktuálna situácia a finančná disciplína v obci a odporúčanie hlavnej 
kontrolórky  
Aktuálna situácia a fin. disciplína v obci a odporúčanie hl. kontrolórky, p. Lamancová 
prečítala, mimoriadna situácia ohľadom povodní v obci v mesiacoch 7,8/2021 
Stav účtov – Soc. fond + 18  b. j. – 4.888,53 € 
Úvery -  99.344 € + 90.830 € + 40.744 € 
Stav záväzkov z faktúr (po lehote splatnosti) – 35.094,31 € 
Nevyplatené odmeny DHZ – 3.000 € 
Stav pohľadávok MV (MOPS, OPATR., KC) – cca 93.000 € 
Hl. kontrolórka vzhľadom k týmto skutočnostiam je potrebné zvážiť zapojenie sa do 
projektov, kde je potrebná spoluúčasť obce. 
 
 
K bodu 7. Správa o činnosti TSP v obci 
Prečítala TSP Mokrišová, následne zodpovedala poslancom OZ na otázky 
p. Bortník navrhuje vykonať kontrolu 4 x 6 b. j. + 18 b. j. v zmysle nájomných zmlúv 
 
K bodu 8. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných 
domov na rómskej osade. 
p. Viktória B. - svojpomocná výstavba,  
p. Eva Š. - vysporiadanie pozemku (kúpa, prenájom),  
p. Alexandra M. – odkúpenie pozemku 
Poslanci OZ odporúčajú tvaro-miestne konanie a následne sa porieši príp. odpredaj 
 
K bodu 9. Žiadosť o dotáciu  
OZ Kráľova studňa podala žiadosť o dotáciu na beh vo výške 700 € 
p. Lamancová, hl. kontrolórka obce – odporúča nateraz neschváliť, v priebehu roka sa uvidí 
vzhľadom k fin. situácii 
všetci poslanci OZ s tým súhlasia 
 
K bodu 10. Návrh záverečného účtu obce za r. 2021 a Výročná správa obce za r. 2021 
- vyvážený rozpočet 
 
K bodu 11. Úrad vlády SR – odpoveď 
- list z kancelárie ministra p. Hegera 
- odsúhlasenie na opravu mosta v Uličnom v čiastke 30.000 € 
OZ berie na vedomie schválenú dotáciu a tvaromiestne konanie s projektantom a urbár. spol. 
+ schvaľuje nájomnú zmluvu na pozemky s Urbár. spol. – PS Lenartov, podľa geometrického 
plánu č. 37119192-96/2019 (parcely C KN 746/2, C KN 845, C KN 2856/2, C KN 2113/2, C 
KN 2862/2) vo výmere 3.224 m2 
 
K bodu 12. Zriadenie vecného bremena na NN prípojku 
- prípojka pri Petrovi B., parcela 848  
 
K bodu 13. Rôzne 
VVS, a. s. – hydranty 
- na schôdzi DHZ vzišla požiadavka na kontrolu hydrantov 
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- pri kontaktovaní zástupcu spol. s odpoveďou, že oni majú svojich zamestnancov, kt. to 
skontrolujú. Starostka obce ich požiadala o informovanie kedy budú ich pracovníci v obci.  
 
SPBaH 
- žiadna odpoveď 
- p. Bortník odporúča osobné stretnutie s predstaviteľmi spol. v Trebišove 
 
Aktuálne výzvy 
- výstavba ďalších bytov (ponuka) – je možnosť získať ďalšie financie so 100 % refundáciou, 
t. j. bez spoluúčaste obce (výzva prestup. bývania) 
 
List pre samosprávy z MŽP SR 
- každý komín sa bude zdaňovať, za znečistenie ovzdušia 
 
p. Bortník – v tomto roku máme 595. výročie obce (akcia bola vždy v auguste), odporúča 
porozmýšľať nad nejakým programom, kt. nebude nákladný 
p. Giňa – nemajú nájomníci kde uskladniť drevo, p. starostka skúsi napísať projekt 
 
 
K bodu 14. Záver 
Ukončenie starostkou obce (19.00 hod.) 

Zapísala: Mgr. Mokrišová 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
Milan Giňa             .................................. 
  

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

 

 

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


