
ZÁPISNICA 

Z 2. ZASADANIA OZ, 

konaného dňa 19.2.2016 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta otvoril zasadanie OZ o 17.15 hod. Privítal prítomných poslancov  i 
prítomných občanov a zároveň ospravedlnil kontrolórku obce Letanovce p. Belákovu. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Poslanci: Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč   

Neprítomní: Ing. Kažmír, Krompaský 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. N. Zvalená – prednostka OcÚ 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Lesňáková, Neupauer, 

Návrh uznesenia č. 10/02/2016: 

OZ  v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Mgr. 
Lesňákovú a Neupauera a určenej zapisovateľky: Mgr. Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 1715 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 10/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 2. 

Program zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ 
3. Kontrola uznesení 
4. Komasácia – pozemkové úpravy, informácia zo strany Okresného úradu- 

pozemkový a lesný odbor 
5. Harmonogram konania obecných zastupiteľstiev na rok 2016 
6. Schválenie VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie 
       volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce 

          7.    Schválenie VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   
                 materskej školy, na žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Letanovce    
                 a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 
           8.   Návrh VZN č. 3/2016 o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende) 



           9.   Návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov v obci L e t a n o v c e 
          10.  Správa HK- z vykonanej následnej finančnej kontroly na úseku správy miestnych  
                 daní a poplatku obce Letanovce    
          11.  Správa HK - z vykonanej následnej finančnej kontroly financovania originálnych  
                 kompetencií na úseku školstva v obci Letanovce v roku 2015 
          12.  Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy s p. Jaroslavom Mirgom 
          13.  Rozpočtové opatrenie č. 16 
          14.  Rozpočtové opatrenie č. 17 
          15.  Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov obce Letanovce   
                 v personálnej agende 
         16.   Návrh športovej komisie na schválenie výšky dotácií na rok 2016 
         17.   Plán akcií Kultúrnej komisie na rok 2016 
         18.   Rôzne 
         19 .  Záver 
 

Starosta prečítal program zasadania OZ a zároveň hneď podal návrh  vypustiť body č. 10, 11, 
16, 17. Následne sa  pýtal prítomných poslancov, či takisto nemajú doplňujúce body. 
Ing.Vronč  podal návrh za bod pod názvom Plán akcií Kultúrnej komisie na rok 2016, doplniť 
bod s názvom: Pridanie člena do komisie na ochranu verejného záujmu- doplnený.  
 
Ostatné body sa posúvajú. 

Návrh uznesenia č. 11/02/2016: 

OZ v Letanovciach schvaľuje  vypustiť dané body programu. 
 
Hlasovanie: ( o 1717 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 11/02/2016 bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia č. 12/02/2016 : 

OZ v Letanovciach schvaľuje  doplňujúci bod programu. 
 
Hlasovanie: ( o 1718 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 

Uznesenie č. 12/02/2016 bolo prijaté. 
 

 



Návrh uznesenia č. 13/02/2016: 

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. Komasácia – pozemkové úpravy, informácia zo strany Okresného úradu- 

pozemkový a lesný odbor 
5. Harmonogram konania obecných zastupiteľstiev na rok 2016 
6. Schválenie VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na 

umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 
Letanovce 

        7.     Schválenie VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na     
                dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce  
                 Letanovce  a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 
           8.   Návrh VZN č. 3/2016 o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende) 
           9.   Návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov v obci L e t a n o v c e 
          10.  Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy s p. Jaroslavom Mirgom 
          11.  Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov obce Letanovce   
                 v personálnej agende 
          12.   Návrh športovej komisie na schválenie výšky dotácií na rok 2016 
          13.   Plán akcií Kultúrnej komisie na rok 2016 
          14.   Pridanie člena  do komisie na ochranu verejného záujmu -doplnený 
          15.   Rôzne 
          16 .  Záver 
 
Hlasovanie: ( o 1720  hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 13/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 3. 

Starosta podal prítomným správu o plnení uznesení  z 1. OZ, konaného dňa 8.1.2016 
v Letanovciach. Týka sa to uznesení č. 1/01/2016 – 9/01/2016. 

Návrh uznesenia č. 14/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 
8.1.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 1/01/2016-7/01/2016 sú splnené a 8/01/2016-9/01/2016 
sú v plnení.  

Hlasovanie: (o 1725  hod) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   (Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 



0 zdržal sa 
 

K bodu 4. 

Komasácia- vystúpila p. Ing. Dančová pracovníčka z Okresného úradu- lesný a pozemkový 
odbor. Vysvetlila pojem komasácia teda veľká rozdrobenosť pozemkov.  Tento postup by mal 
byť financovaný cez fondy EÚ. Pracovníčka vyzvala obyvateľov a OZ, ak majú otázky aby sa 
pýtali. Potom poprosila OZ ak súhlasia zo začatím procesu komasácie, aby vyjadrili svoj 
súhlas prijatím uznesenia. 

Návrh uznesenia č.15/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie informáciu a súhlasí s vykonaním pozemkových úprav 
v katastrálnom území obce Letanovce. 

Hlasovanie: (o 1748  hod) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   (Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 15/02/2016 bolo prijaté 
 
K bodu 5. 

Predložený harmonogram konania OZ:  

11.4.2016 pondelok– zmeniť na - 14.4.2016 štvrtok 
27.6.2016 pondelok 
9.9.2016 piatok - zmeniť na – 8.9.2016 štvrtok 
7.11.2016 piatok 
12.12.2016 pondelok 
 
Návrh uznesenia č. 16/02/2016: 
 
OZ v Letanovciach schvaľuje harmonogram zasadnutí na rok 2016.  

Hlasovanie: ( o 1756 hod) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za   (Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 16/02/2016 bolo prijaté 
 
 
 



K bodu 6. 

Návrh uznesenia č. 17/02/2016: 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí: 

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce 
 

Hlasovanie: (o 1801 hod) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Pri prijímaní VZN  bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny prítomných 
poslancov. 
 
Uznesenie č. 17/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 7. 

Pani  Mgr. Lesňaková vysvetlila obsah daného VZN. Poslanec Mgr. Toporcer navrhoval, aby 
bola dotácia primeraná výške nákladov na školský klub podľa prognózy na rok 2016. Táto 
suma by však predstavovala len takmer tretinu z toho, čo by školskému klubu prislúchalo na 
základe výpočtu v navrhovanom znení VZN. Poslanec Mgr. Toporcer navrhoval uznesenie 
s týmto znením: 

Návrh uznesenia č. 18/02/2016: 

OZ v Letanovciach schvaľuje dotáciu pre ŠKD v Letanovciach na rok 2016 vo výške 11 500 
€. 

Hlasovanie: ( o 1810 hod) 
Prítomní poslanci: 7 
4 za  ( Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan ) 
1 proti ( Mgr. Lesňáková )  
2 zdržal sa ( Gábor, Ing.Vronč ) 
 

Vzhľadom na zákonné podmienky hlasovania pri prijímaní VZN, toto uznesenie č. 
18/02/2016 nebolo prijaté. 

 
Diskusia o tomto bode smerovala ďalej k návrhu, aby sa OZ k tomuto VZN č. 2/2016 vrátilo 
na najbližšom zasadnutí. 

 



Návrh uznesenia č. 18/02/2016: 

OZ v Letanovciach súhlasí s opätovným prerokovaním  VZN č. 2/2016  o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení  so 
sídlom na území obce Letanovce  a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach, 
na najbližšom OZ. 

Hlasovanie: ( o 1815 hod) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  (Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 18/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 8. 

Návrh uznesenia č. 19/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie:  

Návrh VZN č. 3/2016 o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende) 

Hlasovanie: ( o 1830 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 19/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 9. 

Návrh uznesenia č. 20/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie:  

Návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov v obci L e t a n o v c e 

Hlasovanie: ( o 1840 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 20/02/2016 bolo prijaté. 
 



K bodu 10. 

Návrh uznesenia č. 21/02/2016: 

OZ v Letanovciach schvaľuje  podmienky prenájmu pozemku KN-C č. parcely 1343/102 vo 
výmere 28 m² druh pozemku zastavaná plocha s p. Jaroslavom Mirgom  vo výške nájmu 2 € 
na m² za mesiac s účinnosťou od 1.3.2016 po dobu 5 rokov, v súlade § 9a,ods.9 zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov s primeraným použitím § 9a, ods. 
8 písmena b) zákona č. 138/1991 Z. z. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: ( o 1852 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
Uznesenie č. 21/02/2016 bolo prijaté. 
 

K bodu 11. 

Písomnú správu pracovníčky na úseku mzdy a personalistika v jej neprítomnosti prečítala 
prednostka OcÚ Mgr. Nikola Zvalená. 

Návrh uznesenia č. 22/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie písomnú správu z kontroly pracovnoprávnych vzťahov 
obce Letanovce vypracovanej pracovníčkou p. Danielou Lesňakovou. 

Hlasovanie: ( o 1859 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 22/02/2016 bolo prijaté. 
 

K bodu 12. 

Vystúpil predseda športovej komisie p. Trojan, ktorý predniesol zápisnicu zo športovej 
komisie kde vysvetlil ako bude prerozdelená výška dotácie  pre jednotlivé športové kluby. 

Návrh uznesenia č. 23/02/2016: 

OZ v Letanovciach schvaľuje dotáciu pre občianske združenie Športový klub Breznovica 
Letanovce vo výške  : futbalisti = 9 000 € a turisti = 950 € a zároveň občianskemu zduženiu 
TJ Družstevník Letanovce dotáciu vo výške 2550 €. 

Hlasovanie: ( o 1919 hod ) 



Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 23/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 13. 

Plán kultúrnych podujatí na rok 2016, prečítala p. Mgr. Lesňaková, ktorý bude súčasťou 
prílohy a zároveň zverejnený na stránke obce Letanovce. 

Návrh uznesenia č. 24/02/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plán podujatí Kultúrnej komisie na rok 2016. 

Hlasovanie: ( o 1923 hod ) 
Prítomní poslanci: 7 
7 za  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
Uznesenie č. 24/02/2016 bolo prijaté. 
 
K bodu 14. 

Poslanec p. Ing. Vronč oslovil p. Gábora aby sa stal členom komisie na ochranu verejného 
záujmu. P. Gábor poprosil zvyšných poslancov aby sa k tomuto bodu vrátili na najbližšom 
OZ. 

 

K bodu 15.  

V diskusii sa na začiatku ozval poslanec p. Gábor , ktorý pripomienkoval : 

a.) podklady na OZ by navrhoval posielať  v tlačenej forme a nie 3 dni pred konaním OZ, ale 
skôr. 

b.) vytkol ostatným poslancom, že OZ ktoré sa konalo 14.12.2016, kde sa schvaľoval 
rozpočet na rok 2016 boli prítomní len 6 poslanci. 

Z občanov vystúpil p . Kuna, pýtal sa p. starostu ako dopadlo preberanie a odovzdávanie pri 
zmene vo funkcii starostu. Starosta reagoval a odpovedal na otázky p. Gábora a p. Kunu. 

 

 



 K bodu 16. 

Starosta ukončil zasadnutie OZ o 19.55 hod a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

                                                                                                   Slavomír Zahornadský 
                                                                                                           starosta obce 
Zapísala: Mgr. Zvalená 
Overovatelia: Mgr. Lesňaková, Neupauer 
Zverejnené na obecnej tabuli : 26.2.2016 


