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ZÁPISNICA 

ZO 7. ZASADNUTIA OZ, 

konaného dňa 14.11.2016 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ o 18.06 hod. Privítal prítomných poslancov, pani 

kontrolórku obce Letanovce Danušu Belákovu, zamestnancov obecného úradu  i 

prítomných občanov obce Letanovce. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Poslanci: Stanislav Gábor, Ivan Krompaský ( odchod o 19:56 ) , Mgr. Zuzana Lesňáková, 

Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír.  

Neprítomní: Štefan Trojan  

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

Za overovateľov boli určení: Mgr. Zuzana Lesňáková, Mgr. Pavol Toporcer 

Návrh uznesenia č. 69/11/2016 

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

Zuzanu Lesňákovú, Mgr. Pavla Toporcera a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 1807 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   (Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján 

             Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 69/11/2016 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. Stanovy Záujmového združenia Kláštorisko + Letanovce - informácia 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Ekonomické vysporiadanie s výsledkom záverečného účtu roku 2015 

7. Správa z vykonanej kontroly na úseku prevádzkovania verejného vodovodu verejnej   

kanalizácie a ČOV v obci Letanovce. 

8. VZN č. 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na     

            území obce Letanovce. 

9. Rôzne 

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

k programu. Pán starosta navrhol, aby sa za bod č. 3 doplnil bod č. 4  v znení Voľba člena 

komisie na nezlučiteľnosť funkcií a na ochranu verejného záujmu v zmysle ustanoveného 

zákona NR SR č. 357/2016, zvyšné body sa posúvajú. 

Návrh uznesenia č. 70/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje návrh starostu sa za bod č. 3 doplniť bod č. 4  Voľba člena 

komisie na nezlučiteľnosť funkcií a na ochranu verejného záujmu v zmysle ustanoveného 

zákona NR SR č. 357/2016. 

Hlasovanie: ( o 1808 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 7   ( Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol 

             Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0  

Zdržal sa : 1 ( Stanislav Gábor )  

 

Uznesenie č. 70/11/2016 bolo prijaté. 

 

Mgr. Pavol Toporcer navrhol, aby sa za bod č. 9 doplnil bod č. 10 v znení Zvolanie 

zhromaždenia obyvateľov obce, zvyšné body sa posúvajú. 

Návrh uznesenia č. 71/08/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje návrh poslanca Mgr. Pavla Toporcera, aby sa za bod č. 9 

doplnil bod č. 10 v znení Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce, zvyšné body sa posúvajú. 

Hlasovanie: ( o 1809 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   ( Stanislav Gábor Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján  

              Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 71/08/2016 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 72/11/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje program OZ s nasledovnými bodmi: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Voľba člena komisie na nezlučiteľnosť funkcií a na ochranu verejného záujmu 

v zmysle ustanoveného zákona NR SR č. 357/2016. 

5. Stanovy Záujmového združenia Kláštorisko + Letanovce - informácia 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 

7. Ekonomické vysporiadanie s výsledkom záverečného účtu roku 2015 
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8. Správa z vykonanej kontroly na úseku prevádzkovania verejného vodovodu verejnej   

kanalizácie a ČOV v obci Letanovce. 

9. VZN č. 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na     

            území obce Letanovce. 

10. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce 

11. Rôzne 

12. Záver     
          

Hlasovanie: ( o 1811 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   (Stanislav Gábor Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján  

              Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 72/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 3. 

Starosta prečítal uznesenia z 6. zasadnutia OZ konaného dňa 25.8.2016. 

Návrh uznesenia č. 73/11/2016 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 

25.8.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 57/08/2016 - 61/08/2016 - splnené, 62/08/2016 - 

65/08/2016 – splnené, 66/08/2016 - nesplnené, 67/08/2016 – 69/08/2016 – splnené.  

Hlasovanie: ( o 1818 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   (Stanislav Gábor Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján 

Šefčík,  Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 73/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. 

Voľba člena komisie na nezlučiteľnosť funkcií a na ochranu verejného záujmu v zmysle 

ustanoveného zákona NR SR č. 357/2016. 

 

Starosta navrhuje doplniť komisiu o člena poslanca  Stanislava Gábora. Keďže táto komisia 

má mať zastúpenie z každej politickej strany a pán poslanec je na rozdiel od ostatných 

poslancov členom  Kresťanskodemokratického hnutia ( KDH). Poslanec Stanislav Gábor  

prijíma členstvo v tejto komisii. 

Návrh uznesenia č. 74/11/2016 

OZ v Letanovciach volí za člena komisie na nezlučiteľnosť funkcií a na ochranu verejného 

záujmu v zmysle ustanoveného zákona NR SR č. 357/2016 poslanca Stanislava Gábora. 
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Hlasovanie: (o 1822  hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 7   ( Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol 

             Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0  

Zdržal sa : 1 ( Stanislav Gábor )  

 

Uznesenie č. 74/11/2016 bolo prijaté       

    

K bodu 5. 

 

Stanovy Záujmového združenia Kláštorisko + Letanovce - informácia 

 

Stanovy, ktoré boli preložené budú pripomienkované OZ, právnikom obce Letanovce JUDr. 

Romanom Škerlíkom, hlavnou kontrolórkou obce Letanovce Danušou Belákovou a pánom 

starostom a následne zaslané spätne občianskemu združeniu. Poslanec Pavol Toporcer 

navrhuje, aby sa všetky strany zišli na Kláštorisku dňa 19.11.2016 a ujasnili sa ďalšie kroky 

a postupy.  Stanovy sa viažu na majetok obce, t.j. kláštor, ktorý doposiaľ nebol vrátený na list 

vlastníctva obce Letanovce. Za občianske združenie vystúpil pán Ďurica, ktorý potvrdil že 

súhlasí s tým, aby sa stanovy pripomienkovali a predostrel plány dobudúcna. Ide 

o zrekonštruovanie rybníka, vybudovanie archeoparku a múzea v prírode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

K bodu 6. 

Rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

Pani kontrolórka podala stanovisko, v ktorom upozornila  OZ, že nejde o bežne rozpočtové 

opatrenie, pretože sa musel kompletne prepracovať rozpočet obce. Poslanec Mgr. Pavol 

Toporcer bližšie vysvetlil, že daná zmena sa týkala podrobného a presného rozdelenia na 

základe správnej ekonomickej klasifikácie. Pani ekonómka Ing. Martina Ovčiariková 

objasnila, čo je predmetom rozpočtového opatrenia. Rozpočet je po 2. zmene prebytkový. 

Celkové príjmy sa zvýšili o sumu 980 845,07 € a celkové výdavky sa zvýšili o sumu  

978 278,07 €. Po druhej zmene rozpočtu je príjem  1 855 504 € a výdaj 1 852 937 €. Po 

skutočných navrhovaných zmenách je rozpočet v prebytku vo výške 2567,00 €. 

 

Návrh uznesenia č. 75/11/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016  s navrhovanými zmenami 

v príjmovej a výdavkovej časti. V príjmovej časti je rozpočet upravený na sumu 1 855 504 

eur, vo výdavkovej časti je po zmene upravený rozpočet na sumu 1 852 937 eur. Po 

uskutočnení navrhovaných zmien v rozpočte je prebytok obce Letanovce vo výške 2567 eur. 

Rozpočtové opatrenie tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

 

Hlasovanie: ( o 1908 hod) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   (Stanislav Gábor Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján 

             Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 
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Uznesenie č. 75/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 7. 

Ekonomické vysporiadanie s výsledkom záverečného účtu roku 2015 

 

Kontrolu vykonala pani Eva Halčinová, externý ekonóm a metodik účtovníctva pre 

samosprávu, ktorá konštatovala nasledovné: Nedostatok bol zistený na základe skutočnosti, že 

na vyplatenie preplatkov na vodnom a stočnom v lokalite Strelník boli finančné prostriedky 

vybraté v hotovosti do pokladnice, tento výber však nebol zaúčtovaný do výdavkov 

s rozpočtovou klasifikáciou, ale bez rozpočtu. Preplatok bol v čiastke 16 736,87 €. Taktiež 

čerpanie z analytického bankového účtu fondu opráv v čiastke 576,14 €, ktoré tiež nebolo 

účtované s výdavkovou rozpočtovou klasifikáciou. Tieto finančné operácie činili čiastku 

17 313,01€. Rozdiel medzi upraveným účtovným výsledkom hospodárenia a fyzickým 

stavom peňažných prostriedkov k 31.12.2015 je prebytok finančných prostriedkov v čiastke 8 

040,05 €. 

 

Návrh uznesenia č. 76/11/2016 

 

OZ konštatuje, že schodok v čiastke 9272,96 eur finančných prostriedkov podľa záverečného 

účtu k 31.12.2015 vznikol nesprávnym účtovaním predchádzajúcej ekonómky, skutočný 

výsledok je prebytok finančných prostriedkov v čiastke 8040,05 €. 

 

Hlasovanie: ( o 1916 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 7   (Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol 

Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (Stanislav Gábor) 

 

Uznesenie č. 76/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 8. 

Správa HK z vykonanej kontroly – na úseku prevádzkovania verejného vodovodu verejnej   

kanalizácie a ČOV v obci Letanovce. 

 

Závery z vykonanej kontroly: 

 

- prehodnotiť právny vzťah s prevádzkovateľom  VV a VK z hľadiska efektívnosti, účelnosti  

  a účinnosti. 

- prijať VZN a prepracovať zmluvy s konečnými odberateľmi 

- preveriť výšku pohľadávok na vodnom a stočnom 

- doriešiť cenu pitnej vody v miestnej časti Strelník 
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Návrh uznesenia č. 77/11/2016 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly  na úseku 

prevádzkovania verejného vodovodu, verejnej   kanalizácie a ČOV v obci Letanovce. 

 

 

Hlasovanie: ( o 1954 hod ) 

Prítomní poslanci: 8 

Za: 8   (Stanislav Gábor Ivan Krompaský, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján 

             Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 77/11/2016 bolo prijaté. 

 

Prerušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, prestávka 10 minút. O 19:56 hod. odišiel 

poslanec Ivan Krompaský. Pokračovanie o 20:02 hodine. 

 

K bodu 9. 

VZN č. 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na  území obce 

Letanovce. 

Poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňáková vysvetlila obsah VZN č. 8/2016. Starosta vyzval 

poslancov, aby predložili svoje návrhy a pripomienky. Poslanec Ing. Ján Vronč navrhuje 

upraviť všeobecnú prevádzkovú dobu v  prevádzkarňach s maloobchodným 

a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby v rozmedzí od 

6:00  do 23:00 hod. 

 

Návrh uznesenia č. 78/11/2016 

Návrh poslanca Ing. Jána Vronča upraviť všeobecnú prevádzkovú dobu v  prevádzkarňach 

s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich 

služby v rozmedzí od 6:00  do 23:00 hod. 

 

Hlasovanie: ( o 2019 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

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

Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 1 (Stanislav Gábor) 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 78/11/2016 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 79/11/2016 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí VZN č. 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode 
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a čase prevádzky služieb na  území obce Letanovce. 

 

Hlasovanie: ( o 2020 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

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

Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (Stanislav Gábor) 

 

Pri prijatí VZN bola dodržaná zákonná podmienka 3/5 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 79/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 10. 

Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce  Letanovce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Letanovce zvolávajú zhromaždenie obyvateľov obce 

na deň 11.12.2016 o 15.00 hodine. 

Návrh uznesenia č. 80/11/2016 

OZ v Letanovciach schvaľuje zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce na prerokovanie veci 

verejných na 11.12.2016 o 15.00 hod. 

 

Hlasovanie: ( o 2023 hod ) 

Prítomní poslanci: 7 

Za: 7  (Stanislav Gábor, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol  

            Toporcer, Ing. Ján Vronč, Ing. Dušan Kažmír ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 80/11/2016 bolo prijaté. 

 

K bodu 11. 

Rôzne:  

Možnosť zabezpečenia stravovania – informácia od poslankyne Mgr. Zuzany Lesňakovej. 

Formou obedov z penziónu Jendrál v Hrabušiciach, priamou donáškou do domu, v hodnote 3 

€. Momentálne sme oslovili vekovú skupinu nad 70 rokov, kde sa nám prihlásilo cca 7-10 

záujemcov, čo je momentálne nepostačujúce. Musí sa prihlásiť aspoň 15 záujemcov, aby to 

bolo pre budúceho dodávateľa obedov finančne rentabilné. Chystáme sa osloviť občanov 

všetkých vekových kategórií, a to zverejnením oznamu na úradnej tabuli, webovej stránke 

obce a v miestnom rozhlase. 

Z radov občanov vystúpil pán Michal Zvalený, ktorý navrhol, či by školská jedáleň, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nevedela zabezpečiť stravu pre občanov Letanoviec. Na čo 

odpovedal starosta, že kapacitne ani technologicky to nevieme zabezpečiť. 
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Ďalej vystúpila pani Ing. Mária Kramárová, ktorej otázka sa týkala problematiky verejného 

vodovodu, či v nedávnej dobe boli vykonané nejaké vizuálne skúšky na únik vody. Starosta 

odpovedal, že sa nám tohto roku, začiatkom leta, podarilo opraviť už tri havárie na ulici 

Slobody. Pani Kramárová upozornila na možný únik vody na ulici Slovenského raja - smerom 

na vlakovú stanicu, na úrovni so záhradou p. Štefana Podolinského , kde sa za určitého 

počasia a podmienok vytvára mokrá stopa neznámeho pôvodu.  

Ďalej vystúpila pani Anna Neupauerová, ktorá chcela upozorniť na neustále pretrhávajúci 

problém s odrastenou zeleňou a prerastajúcou drevinou na ulici Slov. raja smerom od potravín 

Coop - Jednota na železničnú stanicu.  Podľa jej slov je tento úsek cesty najmä vo večerných 

hodinách nebezpečný a nepriehľadný, často ním prechádzajú ľudia bez reflexných prvkov. 

Starosta navrhol overiť vlastníka pozemku, a ak bude vlastník súhlasiť, tak sa tento úsek 

upraví do požadovaného stavu.  

 

K bodu 12. 

Starosta ukončil zasadnutie  OZ o 21:00 a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                                   Slavomír Zahornadský 

                                                                                                           starosta obce 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia:  Mgr. Zuzana Lesňáková, Mgr. Pavol Toporcer 

Zverejnené na obecnej tabuli : 29.11.2016 


