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ZÁPISNICA 

ZO 6. ZASADNUTIA OZ, 

konaného dňa 25.8.2016 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ o 17.36 hod. Privítal prítomných poslancov, pani 

kontrolórku obce Letanovce Danušu Belákovu, zamestnancov obecného úradu  i 

prítomných občanov obce Letanovce. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Poslanci: Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. 

Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír - príchod o 21.00 hod. 

Neprítomní: Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Štefan Trojan  

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

Za overovateľov boli určení: Maroš Neupauer, Ing. Ján Vronč 

Návrh uznesenia č. 57/08/2016 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Maroša 

Neupauera a Ing. Jána Vronča a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 17
40

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 57/08/2016 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. Vyradenie kníh z knižného fondu 

5. VSD, a.s.- zmluva o poskytovaní služby 

6. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 

7. Kartuziánsky kláštor- schválenie postupu pri vysporiadaní majetku 

8. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

      marec 2016 

9. Správa z vykonanej finančnej kontroly na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce  

      Letanovce za roky 2015 a 2016  

10. Aktualizácia otváracích hodín v pohostinských zariadeniach  

11. Rôzne 



2 
 

12. Podielové vlastníctvo  majetku obce – reálne rozdelenie 

13. Záver 

 

 

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

k programu. Mgr. Pavol Toporcer navrhol, aby sa bod č. 8 Podielové vlastníctvo majetku 

obce - reálne rozdelenie presunul za bod č. 12 Rôzne. 

Návrh uznesenia č. 58/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje návrh poslanca Mgr. Pavla Toporcera presunúť bod č. 8 za bod 

č. 12. 

Hlasovanie: ( o 17
43

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 58/08/2016 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 59/08/2016 

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. Vyradenie kníh z knižného fondu 

5. VSD, a.s.- zmluva o poskytovaní služby 

6. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 

7. Kartuziánsky kláštor- schválenie postupu pri vysporiadaní majetku 

8. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

9. marec 2016 

10. Správa z vykonanej finančnej kontroly na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce  

            Letanovce za roky 2015 a 2016  

11. Aktualizácia otváracích hodín v pohostinských zariadeniach  

12. Rôzne 

13. Podielové vlastníctvo  majetku obce – reálne rozdelenie 

14. Záver 

          

Hlasovanie: ( o 17
45

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 59/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 3. 
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Starosta prečítal uznesenia z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2016. 

 

Návrh uznesenia č. 60/08/2016 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 

28.6.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 47/06/2016 - 50/06/2016 - splnené, 51/06/2016 – 

v plnení, 52/06/2016 – splnené, 53/06/2016 – v plnení, 54/06/2016 – čiastočne splnené, 

55/06/2016 – splnené, 56/06/2016 – v plnení. 

Hlasovanie: ( o 17
51 

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5  

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 60/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. 

Vyradenie kníh z knižnice - vystúpila zodpovedná zamestnankyňa OcÚ - Daniela Lesňaková, 

ktorá prečítala žiadosť o vyradenie kníh o počte 56 kusov.  

Návrh uznesenia č. 61/08/2016 

OZ v Letanovciach súhlasí s vyradením kníh z knižničného fondu v počte  56 kusov podľa 

priloženého zoznamu. 

 

Hlasovanie: (o 17
55  

hod) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 61/08/2016 bolo prijaté        

   

K bodu 5. 

 

Zmluva s VSD, a.s. 

 

Situáciu objasnil starosta obce – po neúspešnej žiadosti pre projekt rekonštrukcie verejného 

osvetlenia z prostriedkov Európskej únie, začala obec Letanovce hľadať iné možnosti ako 

zrekonštruovať už zastaralé a nevyhovujúce verejné osvetlenie v obci Letanovce. Výsledkom 

je predložená zmluva s VSD, a.s., v ktorej sú premietnuté všetky požiadavky obce. Predmetná 

zmluva s VSD obsahuje kompletnú výmenu všetkých  svetiel za nové LED svietidlá (vrátanie 

doplnenia nových svetelných bodov, 20 kusov vianočného osvetlenia a umiestnenie nového 

podperného bodu pri moste na ulici Slobody ), zároveň zahŕňa údržbu celej sústavy verejného 

osvetlenia a spotrebu elektrickej energie touto sústavou VO po dobu minimálne 10 rokov. 
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Ďalej pokračoval Mgr. Pavol Toporcer, ktorý vysvetlil plánovanú prekládku NN siete v obci 

Letanovce na ulici Slov. raja až po potraviny Jednota, na ul. Tatranskej a ul. Školskej až po 

trafostanicu pred mostom na ul. Slobody.  

Zároveň informoval o aktuálnej situácii ohľadom opravy obecného rozhlasu, kde sa obec 

Letanovce snaží o jeho kompletnú rekonštrukciu. 

Pri obecnom rozhlase je hlavným problémom prenos zvuku, keďže momentálne máme 3 

druhy kábla a teda  prenos rozhlasových hlásení nefunguje tak, ako by mal a je  veľmi ťažké 

zistiť, na ktorom mieste je chyba - prerušenie, ktoré rozhlas znefunkčňuje. V takom prípade 

by obec potrebovala vymeniť minimálne 8 km kábla, čo činí cca. 8 000 € + navyše realizovať 

výmenu rozhlasových stĺpov, ktoré sú väčšinou v havarijnom stave. Preto sa aktuálne pracuje 

na riešení, ktoré by zahŕňalo nové drôtové vedenie rozhlasu a jeho umiestnenie iba na stĺpoch 

– podperných bodoch verejného osvetlenia vo vlastníctve VSD a.s. .   

 

Návrh uznesenia č. 62/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby osvetlenia č. 1200/3000/2016 

medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a obcou Letanovce. 

 

Hlasovanie: ( o 18
15

 hod) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 62/08/2016 bolo prijaté 

 

 

K bodu 6. 

Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2016. Za 

rok 2014 bolo na RF ( rezervný fond) presunutých 40 392,94 € a za rok 2015 celkovo 114 

029,05 €. Financie, ktoré sú na rezervnom fonde, sa do 31.8.2016 môžu presunúť do rozpočtu 

na kapitálové výdavky. V rezervnom fonde by malo ostať 10 % na havarijný stav. 

Z rezervného fondu sa plánuje presunúť 139 000 € na nasledovné kapitálové výdavky:  

- nákup stavby: 39 000 € 

- nákup pozemkov: 30 000 € 

- projektová dokumentácia na IBV: 20 000 € 

- rekonštrukcia budovy OcÚ - spoluúčasť: 50 000 € 

 

Návrh uznesenia č. 63/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 139 000 € 

na nasledovné kapitálové výdavky: 

- nákup stavby: 39 000 € 

- nákup pozemkov: 30 000 € 

- projektová dokumentácia na IBV: 20 000 € 

- rekonštrukcia budovy OcÚ - spoluúčasť: 50 000 € 
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Hlasovanie: (o 18
22

 hod) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 63/08/2016 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 64/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2016: Povolené prekročenie a 

viazanie finančných operácií vo výške 139 000 € a povolené prekročenie a viazanie 

kapitálových výdavkov spolu vo výške 139 000 €. Rozpočtové opatrenie tvorí neoddeliteľnú 

súčasť uznesenia. 

 

Hlasovanie: ( o 18
24

 hod) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 64/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 7. 

Kartuziánsky kláštor- schválenie postupu 

Starosta prečítal zápisnicu zo stretnutia konaného dňa 10.8.2016 o 14.30 hodine na obecnom 

úrade v Letanovciach v zastúpení: obec Letanovce, PS Urbár v Letanovciach, OZ Kláštorisko 

a N.O. Kláštorisko.  

Vysvetlenie problematiky: vkladom v roku 2004 bol kartuziánsky kláštor prevedený do 

majetku N.O. Kláštorisko, ale nakoľko je momentálne N.O. Kláštorisko v likvidácii  

a doposiaľ nebol kláštor vrátený na list vlastníctva obce Letanovce podľa pôvodnej dohody z 

roku 2004 (v prípade likvidácie N.O. Kláštorisko). Štatutár N.O. Kláštorisko - doc. Michal 

Slivka prisľúbil súčinnosť v danej veci na základe dohodnutého postupu za účelom 

vrátenia/prevedenia nehnuteľnosti kartuziánskeho kláštora na list vlastníctva obce Letanovce. 

 

Návrh uznesenia č. 65/08/2016 

 

OZ v Letanovciach súhlasí s navrhovaným postupom pri majetkovoprávnom vysporiadaní 

kartuziánskeho kláštora, tak ako je to uvedené v zápise zo stretnutia zástupcov obce 

Letanovce, zástupcov PS Urbár v Letanovciach, OZ Kláštorisko a N.O. Kláštorisko, 

konaného dňa 10.8. 2016 v zasadačke OcÚ v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: ( o 18
41

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 
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Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 65/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 8. 

Správa HK z vykonanej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac marec 2016. 

HK obce p. Belákova prezentovala správu a závery z kontroly: 

 

1. Oboznámiť všetkých zodpovedných zamestnancov s obehom účtovných dokladov. 

2. Dopracovať vnútorný predpis o vedení účtovníctva. 

3. Doplniť krycie listy, používať jednotnú terminológiu. 

4. Vykonať administratívnu kontrolu  na  mieste v školskej jedálni a v MŠ zameranú na výber  

     a evidenciu školného a príspevku na stravu. 

5. Pozitívne hodnotím  zavádzanie systémových opatrení v účtovníctve. 

 

Návrh uznesenia č. 66/08/2016 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly – účtovné doklady 

obce Letanovce za mesiac marec 2016 a ukladá zodpovedným zamestnancom predložiť 

informatívnu správu o jej plnení na najbližšom OZ. 

 

Hlasovanie: ( o 18
53

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 66/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 9. 

Správa z vykonanej kontroly na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce Letanovce za 

roky 2015 a 2016. P. Belákova prezentovala správu a závery z kontroly: 

 

1. Prijať opatrenia na zverejňovanie zmlúv v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k       

     informáciám, dodatočne zverejniť aj doteraz nezverejnenú zmluvu o poskytnutí dotácie z     

     rozpočtu obce. 

2. Prijať opatrenia na vykonávanie základnej finančnej kontroly pri všetkých finančných 

     operáciách v súlade s vnútorným predpisom na vykonávanie finančnej kontroly. 

3.  Zabezpečiť riadne vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2016. 

 

Návrh uznesenia č. 67/08/2016 
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OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly na úseku poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce Letanovce za roky 2015 a 2016.  

 

Hlasovanie: ( o 19
05

 hod ) 

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján  

           Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 67/08/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 10. 

Aktualizácia hodín u pohostinských zariadení.  

Starosta prečítal žiadosť p. Kavuliča, ktorý žiada o aktualizáciu otváracích hodín: Pondelok - 

Nedeľa v čase od 10,00- 23,00 hodiny. HK upozornila, že otváracie hodiny sa neschvaľujú 

uznesením OZ, ale všeobecným záväzným nariadením pre všetky pohostinské zariadenia na 

území obce a teda je potrebné ho vypracovať, kde sa stanovia otváracie hodiny.  

K bodu 11. 

Rôzne:  

Z radov občanov vystúpila p. Neupauerová, ktorá chcela upozorniť na záhon  orgovánu na 

ulici Slov. raja smerom od potravín Coop - Jednota na železničnú stanicu, ktorý prerastá do 

cesty a pôsobí to rušivo. Ďalej sa opýtala ako to vyzerá v našej obci s predajom nehnuteľností. 

Obec Letanovce nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť predaj nehnuteľností vo vlastníctve 

súkromných osôb. 

Prerušenie rokovania do 21.00 hodiny. 

O 21.01 hodine príchod poslanca Ing. Dušana Kažmíra. 

K bodu 12. 

Podielové vlastníctvo majetku obce - reálne rozdelenie. 

OZ v Letanovciach ma zámer reálneho rozdelenia nehnuteľnosti (zrušenie bezpodielového 

spoluvlastníctva) – pozemku, parc. KN-C č. 2511/61.  Takáto možnosť bola navrhnutá 

spoluvlastníkovi pozemku p. Podolinskému už v minulosti na pracovnom stretnutí so 

statostom obce. 

 

Návrh uznesenia č. 68/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje zámer rozdelenia nehnuteľnosti – pozemku,  parc. KN-C  

č.2511/61.  
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Hlasovanie: ( o 21
07

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

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

           Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 68/08/2016 bolo prijaté. 

 

Pri prijímaní tohto uznesenia bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny 

všetkých  poslancov. 

 

K bodu 13. 

O 21
15

 hod starosta ukončil zasadanie OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                                   Slavomír Zahornadský 

                                                                                                           starosta obce 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia:  Maroš Neupauer, Ing. Ján Vronč 

Zverejnené na obecnej tabuli :  


