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UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA OZ,  

konaného dňa 18.06.2018 v Letanovciach 

Uznesenie č. 31/06/2018 

OZ v  Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Jána Šefčíka a 

Mgr. Pavla  Toporcera a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 1805 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

Uznesenie č. 32/06/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje program OZ s nasledovnými bodmi: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2017. 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018. 

8. Doplnenie zámerov pre čerpanie úveru. 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Schválenie zámeru obce- zámena pozemkov. 

11. Schválenie zámeru obce- výpožička NKP Kartuziánsky kláštor. 

12. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne  

             záväzné nariadenia. 

13. Zásady odmeňovania poslancov. 

14. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Letanovciach. 

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie - v súlade s §  

            11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

16. Určenie počtu poslancov na  celé nasledujúce  volebné  obdobie – v súlade s § 11 ods. 3 písm.  

            d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

17. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

18. Komunitný plán- aktualizácia. 

19. Rôzne. 

20. Záver. 
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Hlasovanie: (o 1805 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 33/06/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 3 presunúť bod č. 10 v znení Schválenie zámeru obce- 

zámena pozemkov ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1807 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č.34/06/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 15.05.2018 

a konštatuje, že uznesenia č. 17/05/2018 - 26/05/2018 - splnené, 27/05/2018 a 28/05/2018 neboli 

prijaté, 29/05/2018 - splnené , 30/05/2018 je v plnení. 

Hlasovanie: (o 1805 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      
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Uznesenie č. 35/06/2018  

 

OZ v Letanovciach schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku obce formou zámeny,  spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nasledovne: 

 

1. predmet zámeny za Obec Letanovce: nehnuteľnosť – pozemok parc. C KN č. 2511/122 o 

výmere 373 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha nádvorie, k. ú. Letanovce, ktorý je vedený 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, ako výlučné 

vlastníctvo obce Letanovce 

 

2.  predmet zámeny za podielových vlastníkov   

• Jozefa Kramára, r. Kramár, Hanulová 200, 053 13 Letanovce,  

• Marty Mesarčíkovej, r. Kramárovej, Kamenná baňa 223/31, 060 01 Kežmarok 

• Kristíny Skrinskej, r. Kramárovej, Hlavná 113, Veľká Franková 

• Ľudovíta Kramára, r. Kramár, Tkáčska 1/35, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

2.1  pozemky v podielovom vlastníctve  Jozefa Kramára, r. Kramár, Hanulová 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 
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- 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 

 

2.2  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 
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- 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 

 

2.3.  pozemky v podielovom vlastníctve  Kristíny Skrinskej, 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 
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- 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 

 

2.4.  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 Skrinská a Ľudovít Kramár do podielového spoluvlastníctva, každý z 

nich v podiele 1/4 k celku, spolu vo výmere 373 m2. 

 

Pozemky uvedené v bodoch 2.1-2.4 získa obec Letanovce do výlučného vlastníctva v celosti, 

spolu vo výmere  924,74 m2 . 
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Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje nasledovné 

skutočnosti:  

 

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

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

účelové prístupové komunikácie, pozemky v športovom areály) a  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 v uvedenom rozsahu  bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Hlasovanie: (o 1821 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č.  36/06/2018 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie:  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2017. 

 

Hlasovanie: (o 1851 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 37/06/2018 

 

A.) OZ v Letanovciach berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Letanovce za r. 

2017. 

B.)  OZ v Letanovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

C.)   

• 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 142 685,34 EUR . 
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• 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných prostriedkov vo výške 672,00 ako 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: (o 1907 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 38/06/2018  

 

OZ v Letanovciach schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie: (o 1912 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 39/06/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018 -presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky.   
 

Hlasovanie: (o 1921 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      
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Uznesenie č. 40/06/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - povolené 

prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie 

bežných výdavkov.  
 

Hlasovanie: (o 1923 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 41/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - stavby 

Kartuziánsky kláštor, súpisné číslo 601, postavená na pozemku parc. C KN č. 3691/4 v k. ú. 

Letanovce, zapísanú na liste vlastníctva č. 1. Uvedený nehnuteľný majetok 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 ods.9, písm. c.) s primeraným použitím § 9a, ods. 8, 

písm. e.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v.z.n. 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 pre realizáciu a   

súvisiace činnosti zo záchranou a spoločenským využívaním predmetu výpožičky.  

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

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

členov a vypožičiavateľ počas doby výpožičky bude nakladať s predmetom výpožičky v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  

 

Hlasovanie: (o 1928 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      
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Uznesenie č. 42/06/2018  

 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí Všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2018, ktorým sa zrušujú 

neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia.. Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka 

minimálne 3/5prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1933 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 43/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach v schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1944 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Uznesenie č. 44/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: (o 1923 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      
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Uznesenie č. 45/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p.  u r č u j e výkon funkcie  starostu Obce Letanovce v novom volebnom 

období  r. 2018 - 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: (o 2008 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

Uznesenie č. 46/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. určuje  počet poslancov Obce Letanovce v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

na počet 9. 

 

Hlasovanie: (o 2011 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

Uznesenie č. 47/06/2018 

 

Obecne zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje  volebné obvody 

pre voľby poslancov do  obecného  zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 1 

volebný obvod. 

 

Hlasovanie: (o 1923 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      
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Uznesenie č. 48/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 21 a 43 na ulici Okružnej  postavených 

na parcelách c-KN č. 1343/21, 1343/69, list vlastníctva č. 1, katastrálne územie Letanovce, obec 

Letanovce, okres Spišská Nová Ves v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Letanovce č. 

6/2016, ktorým sa upravuje nájom bytov v znení neskorších predpisov a doplnkov na obdobie 6 

mesiacov od 1.7.2018- 31.12.2018  pre nájomcov: Katarína Kroščenová, Vladimír Kroščen a Oľga 

Pechová  a Valéria Pechová. 

 

Hlasovanie: (o 2018 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

 

 

Uznesenie č. 49/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016-2022 

na základe národných priorít  rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká 

a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných pri územnom obvode. 

 

Hlasovanie: (o 2023 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer, Ing. Ján  

                        Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Dátum podpisu:19.6.2018                                                        Slavomír Zahornadský 

                                                                                                            starosta obce      

 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke dňa : 2.7.2018 


