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Zápisnica  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov,  

konaného dňa 09.09.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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: 18:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Otvorenie. 
2. Voľba pracovných komisií, určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a v školskom zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je obec. 

5. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti – odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ. 

6. Žiadosť o prenájom pozemku. 
7. Zverejnenie zámeru zámeny a predaja majetku obce. 
8. Aktuálne čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenie. 
9. Rôzne – vyradenie prebytočného majetku, príspevok na sociálnu službu, mesiac úcty 

k starším, schválenie prevodu pozemkov z SPF na obec a návrh na výrub. 
10. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Pani starostka otvorila schôdzu. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
Zvolenie komisií: 
Návrhová komisia – J. Bortník, D. Chomjaková 
Overovatelia zápisnice – J. Cudrák, R. Štibrich 
Zapisovateľ – S. Bilá 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Pani kontrolórka prečítala plnenie uznesie. 
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K bodu 4. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 
v škole a v školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec 
Strava v MŠ 1,30 € - rodič bude doplácať 0,24 € 
Škola 1,30 € - rodič nedopláca nič 
Dospelý 3,13 € - cena stravy pre zamestnanca je 1,11 € 
Je účinný od 1.9.2022, VZN bolo prijaté. 
 
K bodu 5. Výzva na prekladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti – odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ 
Projekt prístavby ZŠ – výzva – preplatia projektovú dokumentáciu a prístavbu ku ZŠ na 
odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ. Obec ako zriaďovateľ nebude doplácať nič. Obec 
schvaľuje projektovú dokumentáciu pre územné konanie. 
 
K bodu 6. Žiadosť o prenájom pozemku 
A. Beňa – parcela, ktorú žiada na prenájom spodnej časti pozemku na uskladnenie dreva. 
Dlhodobý prenájom pozemku obec schvaľuje na 10 rokov. Cena 10 €/rok. 
 
K bodu 7. Zverejnenie zámeru zámeny a predaja majetku obce 
Pozemky na výstavbu RD cez projekt domov – aj samostatné výstavby. Rada berie na 
vedomie žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov na výstavbu RD. Prebieha jednanie 
o ďalšej výstavbe bytoviek po ujasnení. 
 
K bodu 8. Aktuálne čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenie 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktuálne čerpanie finančného rozpočtu obce a prijíma 
rozpočtové opatrenie. 
 
K bodu 9. Rôzne – vyradenie prebytočného majetku, príspevok na sociálnu službu, 
mesiac úcty k starším, schválenie prevodu pozemkov z SPF na obec a návrh na výrub 
Zakúpenie nových stolov, staré stoly sa predali (45 ks), 2 €/ks. Obec schvaľuje vyradenie 45 
stolov so súhlasom rady. 
Príspevok na sociálnu službu sa tento rok zvýšil na sumu 139,50 € 
Obecná rada navrhuje posedenie s dôchodcami alebo nákup a darovanie vitamínov 
a poukážok. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre dôchodcov 12 € poukážku na nákup liekov 
v lekárni a medovník. 
Schválenie prevodu pozemkov z SPF na výrub – rozhodnutie o vlastníctve pozemku – je 
potrebné označenie stromov na výrub. 
 
K bodu 10. Záver 
Ukončenie starostkou obce 
Zapísala: Simona Bilá 

 

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

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

                     

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

            Ing. Jana Bľandová, MBA 

   starostka obce 


