
 

  UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA OZ,  

konaného dňa 15.5.2018 v Letanovciach 

Uznesenie č. 17/05/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice Ing. Dušana 

Kažmíra a Mgr. Zuzany Lesňákovej a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie:  (o 1806 hod)     

Za:             6  ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                        Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenia č. 18/05/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje  program OZ s nasledovnými bodmi. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa z vykonanej  kontroly aktuálnosť účinných všeobecne záväzných nariadení Obce 

Letanovce a ich evidencia.  

5. Rozpočtové opatrenie č. 1,2,3,4/2018.  

6. Vyhlásenie zámeru obce- zámena pozemkov. 

7. Vyhlásenie zámeru obce- nájom NKP Kartuziánsky kláštor 

8. Žiadosť o umiestnenie ambulantnej predajne. 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Strelník. 

10. Usporiadanie vzťahov s p. Štefanom Gállom. 

11. Schválenie vízie občianskej vybavenosti v obci Letanovce. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

Hlasovanie:  (o 1807 hod)     

Za:             6  ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                        Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 



 

 

Uznesenie č. 19/05/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2018 

a konštatoval, že uznesenia č. 01/02/2018 - 16/02/2018 - sú splnené. 

Hlasovanie: (o 1816  hod)     

Za:               6  ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                        Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 20/05/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly Aktuálnosť účinných 

všeobecne záväzných nariadení Obce Letanovce a ich evidencia a ukladá zodpovedným 

zamestnancom povinnosť priebežne odstrániť nedostatky zistené kontrolou.  

 

Hlasovanie: (o 1820 hod) 

Za:               6  ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                        Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 21/05/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

 

Hlasovanie: (o 1839 hod) 

Za:               6  ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňaková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                        Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

 

 



Uznesenie č. 22/05/2018 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - presun 

rozpočtovaných prostriedkov v sume 44 191,84 € v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.   

Hlasovanie: (o 1845 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   6    ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol            

                 Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                        

Proti:   0                 

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 23/05/2018 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

 

Hlasovanie: ( o 1846 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   6      (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                              

Proti:   0                 

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 24/05/2018 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2018. 

 

Hlasovanie: ( o 1847 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   6      (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                              

Proti:   0                 

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

 

 

 



Uznesenie č.  25/05/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom podľa  

§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j.: 

 

1. zámer zámeny 

 

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce  Letanovce nachádzajúceho sa 

v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, vedeného Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 ako: 

 

• pozemok parc. C KN č. 2511/122 o výmere 373 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha 

nádvorie 

 

1.2. za nehnuteľnosti:  

 – pozemky v podielovom vlastníctve  Jozefa Kramára, r. Kramár, Hanulova 200, 053 13 

Letanovce, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: : trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 1300 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91608 o výmere 281 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 60/960 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 719 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92096 o výmere 1718 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/150 

 

– pozemky v podielovom vlastníctve  Marty Mesarčíkovej, r. Kramárovej, Kamenná baňa 

223/31, 060 01 Kežmarok, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. 

Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 533 ako: 



• pozemok parc. C  KN č. 2511/35 o výmere 2302 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, podiel: 195/23864 

 

- na liste vlastníctva č. 675 ako: 

• pozemok parc. C  KN č. 2512/4 o výmere 327 m2, druh pozemku: ostatná plocha , podiel: 1/2 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

  

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: : trvalý trávnatý porast , 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: : trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha , podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 1300 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91608 o výmere 281 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 60/960 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 534 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90271/48 o výmere 5529 m2, druh pozemku: ostatná plocha, podiel: 

1/314 

• pozemok parc. E  KN č. 90271/49 o výmere 756 m2, druh pozemku: ostatná plocha, podiel: 

1/314 

 

– pozemky v podielovom vlastníctve  Kristíny Skrínskej, r. Kramárovej, Hlavná 113, Veľká 

Franková, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/48 



• pozemok parc. E  KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 1174 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90228/221 o výmere 9 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/2 

- na liste vlastníctva č. 63 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91023 o výmere 838 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 2/16 

• pozemok parc. E  KN č. 2472 o výmere 280 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 2/16 

 

– pozemky v podielovom vlastníctve  Ľudovíta Kramára, r. Kramár, Tkáčska 1/35, 052 01 

Spišská Nová Ves, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast , 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 

podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 339 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 438 o výmere 91 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/2   

• pozemok parc. E  KN č. 90267/2 o výmere 252 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/2   

 

 

Pozemok parc. C KN č. 2511/122, k. ú. Letanovce nadobudnú Jozef Kramár, Marta Mesarčíková, 



Kristína Skrínska a Ľudovít Kramár do podielového spoluvlastníctva, každý z nich v podiele 1/4 k 

celku. 

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje nasledovné 

skutočnosti:  

Vyššie uvedené pozemky Jozefa Kramára, Marty Mesarčíkovej, Kristíny Skrínskej a Ľudovíta 

Kramára sú dlhodobo využívané na verejnoprospešné účely (napr. miestne komunikácie, účelové 

prístupové komunikácie, pozemky v športovom areáli.)  

 

Pozemok vo vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 2511/122 neslúži na uspokojovanie verejných 

potrieb a ani nie je inak obcou využívaný, zámenou pozemkov obec Letanovce získa vlastnícky 

vzťah k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme obyvateľov obce Letanovce. 

Zámena pozemkov bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Hlasovanie: ( o 1859 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   6      (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                              

Proti:   0                 

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 26/05/2018 

OZ schvaľuje v súlade §9a odstavca 2 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zámer na výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - stavby Kartuziánsky 

kláštor, súpisné číslo 601, postavenej na pozemku parc. KN - C č. 3691/4 v k. ú. Letanovce, zapísanú 

na liste vlastníctva č. 1. Predmet výpožičky je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

pod číslom 10745/3 ako ruina a archeologické nálezisko, číslo rozhodnutia MK SR 2258/93-32. 

Spôsob výpožičky OZ schvaľuje podľa §9a odsek 9 s primeraným použitím ustanovenia §9a odsek 8 

písmena e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre KLÁŠTORISKO o.z., Kláštorisko 601, 05313 

Letanovce, IČO: 42361923 na dobu 15 rokov. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa OZ v Letanovciach považuje skutočnosť, že budúci  

vypožičiavateľ disponuje odbornými, teoretickými a praktickými skúsenosťami na realizáciu  

činností súvisiacimi so záchranou a spoločenským využívaním predmetu výpožičky. 

OZ schvaľuje uvedený zámer za predpokladu, že obec ako požičiavateľ a vlastník predmetnej 

nehnuteľnosti bude mať zastúpenie vo výkonnom aj dozornom orgáne vypožičiavateľa v rozsahu 1/3 

členov. 

 

Hlasovanie: ( o 1907 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   6      (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                              

Proti:   0                 

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      



Uznesenie č. 27/05/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje žiadosť o umiestnenie ambulantnej predajne pre p. Samuela Zamišku.  

 

Hlasovanie: ( o 1912 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   0          

Proti:   3    ( Mgr. Zuzana Lesňáková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer )                                                    

Zdržal sa : 3 ( Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

 

Uznesenie č. 27/05/2018 nebolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 28/05/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Strelník. 

 

Hlasovanie: ( o 1917 hod.) 

Prítomní poslanci: 6      

Za:   0          

Proti:   6   (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                               

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 28/05/2018 nebolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 29/05/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje podmienky dohody o urovnaní vzťahov medzi Obcou Letanovce, 

Pozemkovým spoločenstvom Urbariát v Letanovciach a p. Štefanom Gállom, IČO:35 316284 vo veci 

užívania nehnuteľností a ich odovzdania. 

 

A.) OZ schvaľuje rozhodujúce podmienky pre uzatvorenie dohody: 

 

     Predmety užívania:  

• stavba-Chata Zorka, súpisné číslo 607 postavená na pozemku parc.  C-KN  č. 3690/18  a  C-

KN č.3702/8.   

• stavba-sociálne zariadenia, súpisné číslo 603,postavená na pozemku parcela C-KN 

č.3690/22,parc.C-KN č.3690/23 a parc. C-KN č.3702/9. 

• technické príslušenstvo podľa súdnoznaleckého posudku 

 

    Doba užívania: do 15.10.2018 

    Náhrada užívania: spolu 18000 € v 4 splátkach do 15.8.2018 

    Užívateľ predmetu dohody: p. Štefan Gáll, IČO 35 316284 

 

B.) OZ konštatuje, že starosta ako štatutár obce má plný mandát na uzatvorenie predmetnej dohody 

s p. Štefanom Gállom v zmysle vyššie  uvedených podmienok dohody. 

 

Hlasovanie: ( o 1912 hod.) 

Prítomní poslanci: 6  (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr.  



                                      Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                                                    

Za:   6          

Proti:  0  

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 30/05/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje zámer rozšírenia občianskej vybavenosti v rámci schváleného 

územného plánu a rozpracovaných zmien a doplnkov o vybudovanie sociálneho zariadenia pre 

seniorov.  

 

Hlasovanie: ( o 1912 hod.) 

Prítomní poslanci: 6  (  Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr.  

                                      Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan )                                                                                    

Za:   6          

Proti:  0  

Zdržal sa : 0 

 

Dátum podpisu: 25.05.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

                                                                         

Zverejnené na obecnej tabuli : 13.6.2018 

 


