
ZÁPISNICA 

Z 3. ZASADANIA OZ, 

konaného dňa 10.3.2016 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta otvoril zasadanie OZ o 16.07 hod. Privítal prítomných poslancov, pani kontrolórku 

obce Letanovce Danušu Belákovu  i prítomných občanov obce Letanovce. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

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

Kažmír – príchod o 16:22 hod   

Neprítomní: Krompaský 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Zvalená – prednostka OcÚ 

Za overovateľov boli určení: Gábor, Trojan 

Návrh uznesenie č. 25/03/2016 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: p. Gábora 

a Trojana a určenej zapisovateľky: Mgr. Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 16
09

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

Za: 7   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 25/03/2016 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.     Správa HK- z vykonanej následnej finančnej kontroly na úseku správy miestnych  

                 daní a poplatku obce Letanovce    

         5.     Správa HK - z vykonanej následnej finančnej kontroly financovania originálnych  

                 kompetencií na úseku školstva v obci Letanovce v roku 2015 

         6.     Správa HK - z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok  

                 2015 

         7.     Správa HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2015 

         8.     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. 

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

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

         11.   Pridanie člena  do komisie na ochranu verejného záujmu. 

         12.   Schválenie dotácie na rok 2016 ( Zväz chovateľov, Rím - kat. farnosť Letanovce) 

         13.   Rôzne 

         14 .  Záver 

 

Starosta prečítal program zasadnutia OZ a opýtal sa prítomných či majú nejaké pripomienky 

k zoznamu. 

Poslanec Gábor navrhol aby bol bod č. 11 vypustený z rokovania. 

Návrh uznesenie č. 26/03/2016 

Pán Gábor žiada aby bol bod č.11 Pridanie člena  do komisie na ochranu verejného záujmu 

vypustený z rokovania. 

 

Hlasovanie: ( o 16
10

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

Za: 0    

Proti: 6 ( Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 

Zdržal sa : 1 ( Gábor ) 

 

Uznesenie č. 26/03/2016 nebolo prijaté. 

 

Pani Belaková  navrhuje zmenu znenia bodu č. 11, v takomto opravenom znení : Voľba člena  

do komisie na ochranu verejného záujmu.  

 

Návrh uznesenie č. 27/03/2016 

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.     Správa HK- z vykonanej následnej finančnej kontroly na úseku správy miestnych  

                 daní a poplatku obce Letanovce    

         5.     Správa HK - z vykonanej následnej finančnej kontroly financovania originálnych  

                 kompetencií na úseku školstva v obci Letanovce v roku 2015 

         6.     Správa HK - z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok    

                 2015 

         7.     Správa HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2015 

         8.     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. 

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



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

         11.   Voľba člena  do komisie na ochranu verejného záujmu. 

         12.   Schválenie dotácie na rok 2016 ( Zväz chovateľov, Rím - kat. farnosť Letanovce) 

         13.   Rôzne 

         14 .  Záver 

 

Hlasovanie: ( o 16
12

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

 

Za: 7   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 27/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 3. 

Starosta podal prítomným správu o plnení uznesení  z  2. OZ, konaného dňa 19.2.2016 

v Letanovciach. Týka sa to uznesení č. 10/02/2016 – 21/02/2016. 

Návrh uznesenia č. 28/03/2016: 

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

19.2.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 10/02/2016 - 17/02/2016 sú splnené, 18/02/2016 – 

bude opätovne prerokované , 19/02/2016 – 20/02/2016 sú v plnení a 21/02/2016 – 24/02/2016 

splnené. 

Hlasovanie: ( o 17
20 

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7          

            

            

  

Za: 7  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 28/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. 

Správa HK z vykonanej následnej finančnej kontroly na úseku správy miestnych daní a 

poplatku obce Letanovce. Komentár k správe podala HK. Na základe kontrolných zistení 

žiada: 

- odstrániť dané nedostatky zistené kontrolou a zabezpečiť zákonný postup pri správe daní 

a poplatkov 

- prepracovať v programe časť rozhodnutí vo výrokovej časti 

- vykonať postupne inventúru všetkých pozemkov 



O 16:22 hod príchod poslanca Ing. Kažmíra , ktorý sa ospravedlnil za meškanie. 

 

Návrh uznesenia č. 29/03/2016 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej následnej finančnej kontroly na 

úseku správy  miestnych daní a poplatku obce Letanovce  a ukladá zodpovedným 

zamestnancom predložiť správu so zdôvodnením aktuálneho stavu a opatrenia na odstránenie 

nedostatkov na najbližšom OZ. 

 

Hlasovanie: (o 16
35  

hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 29/03/2016 bolo prijaté. 

            

             

K bodu 5. 

 

Správa HK - z vykonanej následnej finančnej kontroly financovania originálnych kompetencií 

na úseku školstva v obci Letanovce v roku 2015. Komentár k správe podala HK. Na základe 

kontrolných zistení žiada:  

- pri financovaní originálnych kompetencií v školstve na území obce Letanovce postupovať 

podľa  účinných VZN obce Letanovce. 

 

 

Návrh uznesenia č. 30/03/2016: 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej následnej finančnej kontroly 

financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Letanovce v roku 2015 

a ukladá zodpovedným zamestnancom predložiť správu so zdôvodnením aktuálneho stavu 

a opatrenia na odstránenie nedostatkov na najbližšom OZ. 

  

 

Hlasovanie: (o 16
49  

hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír )  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 30/03/2016 bolo prijaté. 

 

 

 



K bodu 6. 

Správa HK  z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok  2015. 

Komentár k správe podala HK. Na základe kontroly neboli zistené vážne nedostatky, a však 

vytkla plnenie dvoch uznesení, t.j. z 9.11.2015 – uznesenie 157/11/2015 – kontrola na úseku 

evidencie nehnuteľného majetku - opatrenia na odstránenie nedostatkov nesplnené, 

a z 23.11.2015 – uznesenie 164/11/2015 – v súčasnosti viaceré nedostatky odstránené. 

 

Návrh uznesenia č. 31/03/2016 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly plnenia uznesení  OZ 

v Letanovciach za rok 2015 a ukladá zodpovedným zamestnancom predložiť správu so 

zdôvodnením aktuálneho stavu a opatrenia na odstránenie nedostatkov na najbližšom OZ. 

 

Hlasovanie: ( o 17
03

 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8  ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 31/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 7. 

Správa HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2015. 

 

Návrh uznesenia č. 32/03/2016 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za 

rok 2015. 

 

Hlasovanie: (o 17
25

 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 32/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 8. 

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. 

 



Návrh uznesenia č. 33/03/2016 

 

OZ v Letanovciach  sa uznieslo na prijatí:   

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 

Hlasovanie: ( o 17
33

 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 33/03/2016 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenie č. 34/03/2016 

OZ v Letanovciach ukladá zodpovednému zamestnancovi do najbližšieho OZ  pripraviť 

rozpočtové opatrenie  na zmenu rozpočtu v súvislosti s výškou dotácie pre školský klub detí 

zriedený pri CZŠ v Letanovciach. 

Hlasovanie: ( o 17
36

 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 34/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 9. 

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

Návrh uznesenia č. 35/03/2016 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí  :  

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

Hlasovanie: ( o 17
42

 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 



Uznesenie č. 35/03/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 10. 

Schválenie VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov v obci Letanovce. 

 

Pred prijatím VZN č. 4/2016, bol návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov v obci 

Letanovce pripomienkovaní poslancami OZ a následne upravený.  

 

Návrh uznesenia č. 36/03/2016 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí  :  

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

Hlasovanie: ( o 18
54

 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Gábor, Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. 

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 36/03/2016 bolo prijaté. 

 

Pán poslanec Gábor o 17:55 hod odišiel, tesne pred zahájením bodu č. 11. – ospravedlnil sa. 

K bodu 11. 

Voľba člena do komisie na ochranu verejného záujmu. Uvedený bod nebol OZ prerokovaný, 

z dôvodu neprítomnosti poslanca OZ, ktorého sa uvedený bod osobne týkal. OZ sa zhodlo, že 

k tomuto bodu sa vrátime pri najbližšom OZ. 

 

K bodu 12. 

Schválenie dotácie na rok 2016 ( Zväz chovateľov, Rím - kat. farnosť Letanovce) 

 

Návrh uznesenie č. 37/03/2016 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje  dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov ZO vo výške 350 eur.  

Hlasovanie: ( o 18
10

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

Za: 7   ( Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. Kažmír ) 

Proti: 0 



Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 37/03/2016 bolo prijaté. 

 

 

Návrh uznesenia č. 38/03/2016 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Letanovce vo 

výške 3 000 eur . 

Hlasovanie: ( o 18
12

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

 

Za: 7   ( Mgr. Lesňáková, Neupauer, Šefčík, Mgr. Toporcer, Trojan, Ing.Vronč, Ing. Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 38/03/2016 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 13. 

Diskusia: 

Vystúpil p. Kroščen opýtal sa pána starostu ako to vyzerá so záhradkami pred nájomnými 

bytmi a kedy ich budú mať, následne žiadal aby si mohli vymaľovať nájomné byty a zisťoval 

prečo v Letanovciach – časť Strelník nestoja autobusy. Starosta oboznámil občanov so 

situáciou, vo veci nájomných bytov a zastávky SAD. 

 

K bodu 14. 

O 19
00

 hod starosta ukončil zasadanie OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                                   Slavomír Zahornadský 

                                                                                                           starosta obce 

Zapísala: Mgr. Zvalená 

Overovatelia: Gábor, Trojan 

Zverejnené na obecnej tabuli : 22.3.2016 


