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Zápisnica  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 09.12.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 Poslanci:  Ján Bortník, Jozef Cudrák, Ján Frandofer, Peter Harňák,   

                  Dana Chomjaková, RNDr. Petra Lamancová, Jozef Leškovský,     

                  Ing. Tomáš Piter 

 Kontrolór obce: Mária Lamancová 

Neprítomní: Ján Beňa 

 

 

Začiatok: 17:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Návrh VZN č. 2/2022 o dani za nehnuteľnosť za rok 2023. 
5. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na r. 2023. 
6. Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na stravovanie v školskom 

zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec. 
7. Návrh VZN č. 5/2022 o dani za psa. 
8. Správa o vykonanom audite obce za rok 2021. 
9. Zmluva o prenájme nebytových priestorov. 
10. Návrh rozpočtu obce na r. 2023, s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 
12. Rôzne – kontrola užívania nájomných bytov, implementácia národných projektov a dopytovo-

orientovaných projektov, zimná údržba. 
13. Diskusia. 
14. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie  

Pani starostka privítala poslancov a otvorila schôdzu. Program bol schválený jednohlasne. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

Návrhová komisia: J. Leškovský, P. Lamancová 
Overovatelia zápisnice – J. Cudrák, J. Frandofer 
Zapisovateľ – P. Harňák 
 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

p. kontrolórka oboznámila zastupiteľstvo s plnením uznesení. 
 
K bodu 4. Návrh VZN č. 2/2022 o dani za nehnuteľnosť za rok 2023 
p. starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 2/2022 o dani za nehnuteľnosť za rok 
2023. Obecná rada navrhla koeficient za chátranú stavbu č. 5. Schválené jednohlasne. 
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K bodu 5. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na r. 2023 
p. starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stav. odpady na rok 2023. Zmena sadzby poplatku pre ZŠ 
Lenartov vo výške 1.800 €/rok. Jednohlasne schválené. 
 

K bodu 6. návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na stravovanie 

v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec 
p. starostka  oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 4/2022 o výške finančných príspevkov 
na stravovanie v školskom zariadení. Jednohlasne schválené. 
 

K bodu 7. Návrh VZN č. 5/2022 o dani za psa 
p. starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 5/2022 o dani za psa. Jednohlasne 
schválené. 
 
K bodu 8. Správa o vykonanom audite obce za rok 2021 

p. starostka zhrnula správu o vykonanom audite obce za r. 2021. Zastupiteľstvo berie na 
vedomie. 
 
K bodu 9. Zmluva o prenájme nebytových priestorov 

p. starostka oboznámila zastupiteľstvo so zmluvou o prenájme nebytových priestorov medzi 
obcou a SAD Prešov. Výška poplatku 50 € / mesiac. Jednohlasne schválené. 
 
K bodu 10. Návrh rozpočtu obce na r. 2023, s výhľadom na roky 2024 a 2025 

p. starostka oboznámila zastupiteľstvo o návrhu rozpočtu obce na rok 2023, s výhľadom na 
roky 2024 a 2025. Rada predložila návrh na šetrní na verejnom osvetlení. Oboznámenie 
o dotácii 30.000 € na most – dotáciu je potrebné vrátiť. Oboznámenie poslancov o výmenníku 
vody na osade. Oboznámenie so situáciou okolo výletu do Francúzska. p. Bortník navrhol, 
aby obec dala dotáciu 1.000 € na reprezentačné účely (prenesenie do ďalšej schôdze). 
Návrh rady na obecné akcie: Rusadle + korene, úcta k starším, strelecká súťaž, Deň rómov, 
klzisko na ihrisku.  
p. Chomjaková poukázala na dezolatný stav ihriska a prístrešku na ihrisku. p. starostka 
poukázala na to, že tam bola plánovaná výstavba ďalších bytov. 
 
K bodu 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
p. hl. kontrolórka predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 
2024 a 2025 
 
K bodu 12. Rôzne – kontrola užívania nájomných bytov, implementácia národných 

projektov a dopytovo-orientovaných projektov, zimná údržba 

p. starostka navrhuje kontrolu nájomných bytov (sťažnosti na teplú vodu v 12 b.j.) - všetkých  
p. starostka podala informácie o implementácii národných projektov a dopytovo-
orientovaných projektov, oboznámila poslancov o možnosti pomoci obci so zimnou údržbou, 
oboznámila so situáciou okolo požiaru u p. Maceja a navrhla odmenu zasahujúcim 
dobrovoľným hasičom 100 € každému zasahujúcemu, oboznámila poslancov o situácii okolo 
opravy mosta (poniže Javoriny). Zhodnutie sa zastupiteľstva na konaní schôdz na rok 2023 
 
K bodu 13. Diskusia 

Návrh p. Bortníka na hasičov, aby si zabezpečili niečo na zatarasenie potoka (na čerpanie 
vody), zimné športové dni pre seniorov, kosenie, koncert v sále na Deň matiek, stretnutie 
občanov na Kráľovej studni na 5.7. – poslanci zobrali na vedomie. 
Ukončenie diskusie. 
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K bodu 14. Záver 

Ukončenie starostkou obce 
 
 
Zapísal: Peter Harňák 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Cudrák             .................................. 
  

Ján Frandofer          .................................. 
    

                     

 

 

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


