
ZÁPISNICA 

Z 4. ZASADANIA OZ, 

konaného dňa 9.6.2016 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta otvoril zasadanie OZ o 17.00 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 17:23 hod   

Neprítomní: Krompaský 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Zvalená – prednostka OcÚ 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Lesňáková, Neupauer 

Návrh uznesenie č. 39/06/2016 

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

Lesňákovú a Neupauera a určenej zapisovateľky: Mgr. Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 17
02

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 39/06/2016 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.Informácia od členov výboru KST (chata Zorka) 

5.Žiadosť oprenájom pozemku p. Mirga 

6. Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Letanovce 

7. VZN č. 5/2016 o zrušení II. Materskej školy, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce  

8. VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov 

obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 

9.  Rôzne 

10.Záver 



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

k zoznamu. Bez námietok. 

Návrh uznesenie č. 40/06/2016 

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.Informácia od členov výboru KST (chata Zorka) 

5.Žiadosť o prenájom pozemku p. Mirga 

6. Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Letanovce 

7. VZN č. 5/2016 o zrušení II. Materskej školy, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce  

8. VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov 

     obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 

9.  Rôzne 

10.Záver  
 

Hlasovanie: ( o 17
05

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 40/06/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 3. 

Starosta podal prítomným správu o plnení uznesení  z  3. OZ, konaného dňa 10.3.2016 

v Letanovciach. Týka sa to uznesení č. 25/06/2016 – 38/06/2016. K uzneseniu č. 29/03/2016 

bola prečítaná dôvodová správa referentky na úseku miestnych daní a poplatku  Šubovou. K 

uzneseniu č. 30/03/2016 bola písomne doručená dôvodová správa ekonómky Ing. 

Ovčiarikovej, ktorú pre jej neprítomnosť prečítala Mgr. Zvalená. K uzneseniu č. 31/03/2016 

bola predložená dôvodová správa prednostkou obecného úradu Mgr. Zvalenou. 

Návrh uznesenia č. 41/06/2016: 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 

10.3.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 25/03/2016 - 28/02/2016 sú splnené, 29/03/2016 – v 

plnení, 30/03/2016 – nesplnené, 31/03/2016 - 33/03/2016 splnené, 34/03/2016 – v plnení ,  

35/03/2016- 38/03/2016  - splnené. 

Hlasovanie: ( o 17
10 

 hod ) 

Prítomní poslanci: 7           

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 41/06/2016 bolo prijaté. 



K bodu 4. 

Starosta privítal hostí- členov KST. Popísal aktuálny stav a vyzval turistov aby vystúpili 

a podali informáciu.  

      Príchod poslanca Ing. Kažmíra o 17:23 hod. 

      Vystúpil p. Kušnyer a p. Frankovič, ktorý tvrdí že chata Zora na Kláštorisku patrí  členom 

KST, ktorí ju postavili. Pri prvom stretnutí 30.4.2015 predostreli členovia KST, svoju ústnu 

žiadosť o od kúpenie danej nehnuteľnosti za symbolickú cenu. KST podnikli určité kroky, : 

oslovili právnika, oslovili Správu NP Slovenský raj pána riaditeľa Dražila a navrhli aby chata 

Zora bola turistickou ubytovňou. V októbri r. 2015 si podali žiadosť o pridelenie súpisného 

čísla, ta im bola 8.12.2015 zamietnutá z dôvodu nesplnenia všetkých právnych náležitostí. Aj 

napriek tomu sa domáhajú vlastníckeho práva, a obracajú sa na obec, ktorá nie je vlastníkom 

danej nehnuteľnosti. Po rozsiahlej, konštruktívnej ale zároveň aj rozvášnenej diskusii medzi 

členmi KST obce a poslancami OZ, p. Kušnyer a p. Frankovič odišli z rokovacej sály. Daný 

bod nebol nijako adekvátne ukončený z uvedených dôvodov OZ neprijalo žiadne uznesenie.

            

            

K bodu 5. 

 

Starosta vysvetlil žiadosť pána Mirgu, ktorý ma záujem o prenájom pozemku o rozlohe 12 m², 

na sklad potravín.  

 

Návrh uznesenia č. 42/06/2016: 

 

OZ v Letanovciach: 

 

a.) súhlasí so žiadosťou pána Mirgu  o prenájme pozemku  

b.) podmienky nájmu budú stanovené dodatkom, ktorý bude súčasťou už existujúcej zmluvy 

medzi obcou Letanovce a pánom Mirgom dňa 29.2.2016 

 

Hlasovanie: (o 18
18  

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. 42/06/2016 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Letanovce. HK konštatovala zmeny: prvotne zistí 

nedostatky, urobí návrh, určí opatrenia, doručí starostovi a uloží lehotu dokedy má starosta na 



správu z kontroly odpovedať. Starosta podá spätnú väzbu a určí čí berie alebo neberie dané 

opatrenia. Až po všetkých týchto úkonoch môže predložiť správu do zastupiteľstva. 

 

 

Návrh uznesenia č. 43/06/2016 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Letanovce. 

 

Hlasovanie: ( o 18
28

 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. 43/06/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 7. 

VZN č. 5/2016 o zrušení II. Materskej školy, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce  

 

Návrh uznesenia č. 44/06/2016 

 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí: 

 

VZN č. 5/2016 o zrušení II. Materskej školy, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce  

 

Hlasovanie: (o 18
44

 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

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

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Pri prijímaní VZN bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny prítomných 

poslancov. 

 

Uznesenie č. 44/06/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 8. 

VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s 

použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. 

Návrh uznesenia č. 45/06/2016 

 

OZ v Letanovciach  sa uznieslo na prijatí:   



VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s 

použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. 

Hlasovanie: ( o 19
05

 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

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

Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Pri prijímaní VZN bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny prítomných 

poslancov. 

 

Uznesenie č. 45/06/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 9. 

1. Návrh pána Gábora- interpretoval otázku či by obec vedela zafinancovať materiál na rigoly 

na ulici SNP a občania ktorý tam bývajú by si to samy zrekonštruujú. Starosta odpovedal 

poslancovi, je potrebné urobiť konkrétny ekonomický zámer s  vyčíslením operácie 

a zabezpečiť vykonanie predbežnej finančnej kontroly a podľa potreby schváliť OZ. 

 

K bodu 10. 

O 19
55

 hod starosta ukončil zasadanie OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                                   Slavomír Zahornadský 

                                                                                                           starosta obce 

Zapísala: Mgr. Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Lesňaková, Neupauer 

Zverejnené na obecnej tabuli : 21.6.2016 


