
Zápisnica 
z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce  

konaného dňa 31.3.2017 so začiatkom o 17.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

                           Poslanci : Mgr. Zuzana Lesňaková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík, Mgr. Pavol  

                                           Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan príchod o 17:05 hod,  

                                           Ing. Dušan Kažmír príchod 17:14 hod.                     

Neprítomní:      Stanislav Gábor, Ivan Krompaský 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Nikola Zvalená, prednosta OcÚ 

                           Danuša Belákova, hlavná kontrolórka obce  

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Správa hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2016. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

6. Dodatok č. 1 k VZN 4/2016 o podmienkach držania psov v obci Letanovce zo dňa 

4.4.2016. 

7. Protest prokurátora ku VZN č. 1/2008 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na 

území obce Letanovce. 

8. Prima banka - zmena podmienok úveru. 

9. Doplnenie cenníka poskytovaných služieb. 

10. Návrh mimosúdneho zmieru. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Rokovanie OZ  otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce v čase o 17:03 hodine.  Privítal 

všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ivan Krompaský 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Nikola Zvalená- prednostka obecného úradu. 

Za overovateľov boli určení: Maroš Neupauer a Ján Šefčík. 

 

 



 

Návrh uznesenia č. 18/03/2017 

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

Neupauera a Jána Šefčíka a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 1704 hod)     

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

                      Ing.Ján Vronč) 

 Proti:         0 

 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 18/03/2017 bolo prijaté. 
 

Príchod poslanca Štefana Trojana o 17:05 hodine. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

Starosta prečítal program zasadnutia OZ a vyzval poslancov, či súhlasia s predloženým 

programom OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky ani doplňujúce body. 

 

Návrh uznesenia č. 19/03/2017 

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 hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2016. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

6. Dodatok č. 1 k VZN 4/2016 o podmienkach držania psov v obci Letanovce zo dňa 

4.4.2016. 

7. Protest prokurátora ku VZN č. 1/2008 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na 

území obce Letanovce. 

8. Prima banka - zmena podmienok úveru. 

9. Doplnenie cenníka poskytovaných služieb. 

10. Návrh mimosúdneho zmieru. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

          

Hlasovanie: (o 1706 hod)     

Za:            6 (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan,  

                     Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

 Proti:         0 

 Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 19/03/2017 bolo prijaté. 
 

 



K bodu 3.  Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 30.1.2017 a konštatoval, že 

uznesenia č. 01/01/2017 - 12/01/2017 sú splnené, 13/01/2017 - 14/01/2017 - sú nesplnené, 

15/01/2017 - splnené. 

Príchod poslanca Ing. Dušana Kažmíra o 17:14 hodine. 

Návrh uznesenia č. 20/03/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 

30.1.2017 a konštatuje, že uznesenia 01/01/2017 - 12/01/2017 sú splnené, 13/01/2017 - 

14/01/2017 - sú nesplnené, 15/01/2017 - splnené. 

Hlasovanie: (o 1715 hod)     

Za:             6 (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan,  

                     Ján  Šefčík, Ing.Ján Vronč) 

 Proti:         0 

 Zdržal sa : 1 (Ing. Dušan Kažmír) 

 

 

Uznesenie č. 20/03/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 

2016. 

HK vykonala v roku 2016 sedem kontrol, z ktorých boli spracované samostatné správy: 

1. Správa z vykonanej finančnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Letanovce  

    v roku 2015 a 2016. 

2. Finančná kontrola účtovných dokladov obce Letanovce za mesiac marec 2016. 

3. Kontrola na úseku prevádzkovania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV v obci  

    Letanovce. 

4. Kontrola vykonávania finančnej kontroly na jednotlivých úsekoch činnosti obce Letanovce  

    v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

5. Kontrola na úseku verejného obstarávania obce Letanovce v zmysle zákona č. 343/2015 Z.  

    z. o verejnom obstarávaní, v roku 2016. 

6. Následná finančná kontrola účtovných dokladov obce Letanovce za mesiac september     

    2016. 

7. Kontrola plnenia uznesení OZ v Letanovciach, prijatých v roku 2016. 

 

HK v spomínanej správe konštatovala, že spolupracovala pri uzatváraných právnych vzťahov, 

vyjadrovala sa k materiálom predkladaných na OZ, aktívne sa zúčastňovala na zasadnutiach 

OZ.  

V spolupráci s pánom starostom, prednostkou obecného úradu, poslancami OZ 

a zamestnancami obce  sa snažila preventívne predchádzať prípadným nedostatkom a hľadať 

zákonné riešenia vzniknutých situácií. Zároveň jej obec pri práci hlavného kontrolóra 

vytvárala dobré pracovné podmienky. 

 

 



Návrh uznesenia č. 21/03/2017 

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

rok 2016. 

 

Hlasovanie: (o 1729  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 21/03/2017 bolo prijaté.       
    

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

 

V tomto rozpočtovom opatrení č. 1/2017 ide o použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu vo výške 27 380 € na povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov v 

celkovej výške 9 380 € z toho 4 980 € je suma za projektovú dokumentáciu „Cyklistický 

chodník Hrabušice-Smižany“ a 4 400 € je na projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ“. Ďalej táto zmena zahŕňa povolené prekročenie a viazanie 

výdavkových finančných operácií  v celkovej výške 18 000 € na splácanie istiny na základe 

úverovej zmluvy č. 18/011/01. 

 

Návrh uznesenia č. 22/03/2017 

OZ v Letanovciach súhlasí s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu  vo výške 

27 380,00 € s účelovým určením na kapitálové výdavky vo výške 4 980,00 € na projektovú 

dokumentáciu Cyklotrasa, vo výške 4 400,00 € na projektovú dokumentáciu Zníženie 

energetickej náročnosti budovy MŠ a  na splátky istiny  úverovej zmluvy č. 18/011/01v roku 

2017 v celkovej výške 18 000,00 €. 

 

Hlasovanie: (o 1734  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 22/03/2017 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 23/03/2017 

OZ v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017, v súlade so zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Letanovce, podľa §14, ods. 2, písm. c, d, 

a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov v celkovej výške na strane príjmov 27 380,00 € a výdavkovej časti v sume 

27 380,00 €. 

 



 

Hlasovanie: (o 1736  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 23/03/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Dodatok č. 1 k VZN 4/2016 o podmienkach držania psov v obci Letanovce zo 

dňa 4.4.2016. 

 

Vystúpila Mgr. Nikola Zvalená, v krátkosti vysvetlila dôvod doplnenia VZN č. 4/2016 

o Dodatok č. 1. VZN č. 4/2016 bolo preskúmané pánom prokurátorom JUDr. Garčalom, ktorý 

nás upozornil, že v zmysle zákona 282/2002 Z.z. sa ukladá obci povinnosť vo všeobecnom 

záväznom nariadení ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, to nám 

v našom VZN č. 4/2016 chýbalo. Následne pán prokurátor navrhol, aby sme to doplnili do 

VZN. Obsahom Dodatku je teda Čl. č. 6 s názvom : „ Podrobnosti o znečisťovaní verejných  

priestranstiev“, v nasledovnom znení: „Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, 

kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. 

 

          Starosta v rámci tohto bodu poskytol informáciu o realizovanom odchyte psov, ktorý 

prebehol v nasej obci. Kde bolo odchytených 25 kusov psov z toho 5 psov bolo chytených 

v obci a zvyšných 20 v časti Strelník. 

 

 

Návrh uznesenia č. 24/03/2017 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o podmienkach zdržania 

psov v obci Letanovce. 

 

Hlasovanie: (o 1745  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

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

prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 24/03/2017 bolo prijaté.  

 

 

K bodu 7. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2008 Prevádzkový poriadok pre 

pohrebisko na území obce Letanovce. 

Vystúpila Mgr. Nikola Zvalená, konštatovala. Prokurátor si od nás vyžiadal VZN 

o pohrebisku (u nás je to VZN č. 1/2008 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce 

Letanovce), ktorý preskúmal a podal proti nemu protest. Porušenie zaznamenal vo viacerých 



článkoch, obsah pôvodného VZN bol upravovaný podľa zákona č. 470/2005, ktorý bol 

zrušený a nahradený zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Poslanci súhlasili s protestom 

prokurátora, súhlasia s vytvorením nového VZN v súlade so súčasne platnými zákonmi a 

zároveň sú si vedomí aj potreby majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov na cintoríne. 

Návrh uznesenia č. 25/03/2017 

OZ v Letanovciach vyhovuje protestu prokurátora k VZN č. 1/2008 o prevádzkovom 

poriadku pre pohrebisko na území obce Letanovce v plnom rozsahu a do 90 dní od  doručenia 

protestu vypracuje nový návrh VZN o prevádzkovom poriadku. 

 

Hlasovanie: (o 1756  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 25/03/2017 bolo prijaté. 
 

K bodu 8. Prima banka - zmena podmienok úveru. 

Starosta konštatoval, že k tomuto bodu sa prijímalo aj v bode č. 5 rozpočtové opatrenie č. 

1/2017, ktorého súčasťou bola suma vo výške 18 000 €, čo je plánovaná splátka 

municipálneho úveru na rok 2017. Starosta vyzval poslanca Mgr. Pavla Toporcera, aby sa 

bližšie vyjadril k tomuto bodu. 
 

           Poslanec Mgr. Pavol Toporcer vysvetlil celkovú situáciu - nejedna sa o žiadny nový 

úver (nezvyšuje sa úverová zaťaženosť obce), ale ide o aktualizovanie úverových 

podmienok v rámci municipálneho úveru z roku 2001 a ich vylepšenie v prospech obce. V 

roku 2017 bude po 16 rokoch uhradená úplne prvá splátka predmetného úveru (jeho celková 

výška je 279 000 €), ktorý doteraz nebol vôbec splácaný, teda obec platila iba úroky z daného 

úveru, ale žiadnu istinu t. j. výška úveru sa neznižovala, nakoľko sa uver vôbec nesplácal.  Po 

rokovaní s Prima bankou, a. s. sa nám poradilo znížiť úrokové rozpätie úveru o 0,55 %, čo vo 

finančnom vyjadrení znamená úsporu (z titulu nižšej úrokovej sadzby a nižšej dlžnej sumy po 

zaplatení prvej splátky v apríli 2017) v tomto roku cca 1 500 €  a v budúcom roku cca 2 000 

€, čiže o tieto sumy zaplatí obec menej na úrokoch oproti pôvodným podmienkam úverovej 

zmluvy.  Tento úver tvorí viac ako 50 % celkového úverového zaťaženia obce, ak neberieme 

do úvahy úvery zo ŠFRB, ktoré podliehajú inému režimu. V rámci nových podmienok úveru 

je jeho doba splácania 10 rokov, ročne splátky budú v sume 18 000 €,  teda po 10 rokoch bude 

splatených 180 000 € a zostatok úveru vo výške 99 000 € bude možne splatiť podľa 

finančných možnosti obce buď balónovou/jednorazovou splátkou na konci splatnosti úveru, 

alebo úverom z ľubovoľnej banky  podľa najvýhodnejších úverových podmienok na trhu v 

tom čase.  

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 26/03/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje zmenu druhu úveru v Prima Banke Slovensko, a. s.- 

z municipálneho úveru na terminovaný úver so platnosťou na 10 rokov a znížením úrokového 

rozpätia o 0,55 %. 

 

Hlasovanie: (o 1805  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 26/03/2017 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9.  Doplnenie cenníka služieb občanom poskytovaných obcou Letanovce. 

V tomto bode vystúpila poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňáková a objasnila problematiku 

doplnenia cenníka služieb poskytovaných obcou: z dôvodu skvalitňovania služieb v prospech 

občanov sa zakúpili nové stoličky, stoly a neustále sa  inovuje aj inventár kuchyne, 

zrekonštruovali sa aj sociálne zariadenia pri vstupe do obecného úradu, preto pri prenajímaní 

priestorov sály a zasadačky na rôzne spoločenské, rodinné či podnikateľské účely 

navrhujeme, aby  nájomca zložil vratnú finančnú zábezpeku v sume 100€, ktorá sa nájomcovi 

v prípade bez škodového priebehu vráti v plnej výške. Prenajímateľ týchto priestorov /obec – 

štatutár alebo ním poverený pracovník/ si týmto zároveň vyhradzuje právo prenájmu len 

osobám, ktorí majú voči obci splnené všetky záväzky, t. j. nie sú dlžníkmi obce. 

 

Návrh uznesenia č. 27/03/2017 

OZ schvaľuje doplnenie sadzobníka poplatkov za Služby poskytnuté obcou v týchto bodoch: 

Prenájom zasadačky pre občana, Prenájom zasadačky pre právnické osoby 

a živnostníkov,  

Prenájom sály pre občana,  

Prenájom sály pre právnické osoby a živnostníkov/ na podnikateľské účely/,  

Prenájom sály pre spoločenské organizácie /miestne/ 

o nasledovné podmienky: 

1. žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky,  

2. zloženie finančnej zábezpeky nájomcom v sume 100€ , ktorá bude po bez škodovom 

prenájme nájomcovi vrátená.. 

Od poplatku v týchto bodoch budú oslobodené: a.) miestne spoločenské organizácie, b.) 

miestne spoločenské organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť v prospech obce 

Letanovce (s výnimkou podujatí spojených so zárobkovou činnosťou). 

 

Hlasovanie: (o 1824  hod) 

Za:             7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 27/03/2017 bolo prijaté. 



K bodu 10. Návrh mimosúdneho zmieru. 

Žalobca, Štefan Gáll, podal dňa 9.2.2017 návrh na zmierne riešenie sporu, pod sp. značkou 

1C/328/2015. Navrhuje, aby mu obec zaplatila sumu vo výške 16 138,64 € v lehote do 

31.3.2017.  

Návrh uznesenia č. 28/03/2017 

OZ súhlasí s predloženými podmienkami zmieru v spore spisová značka 1C/328/2015. 

Hlasovanie: (o 1926  hod) 

Za:             0 

Proti:          7 (Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol   

                       Toporcer, Štefan Trojan, Ján  Šefčík, Ing. Ján Vronč) 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 28/03/2017 nebolo prijaté. 

 

OZ nesúhlasí s podmienkami zmieru v predloženom spore sp. zn. 1C/328/2015. OZ odporúča  

starostovi, aby v spolupráci s právnym  zástupcom obce rokoval s protistranou. 

 

K bodu 11. Rôzne. 

Starosta vyzval poslancov, ale aj prítomných občanov, aby vystúpili so svojimi podnetmi. Nik 

z oslovených sa o slovo neprihlásil. 

 

K bodu 12. Záver. 

O 18:30  hodine starosta ukončil OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                     Slavomír Zahornadský 

                                                                                                          starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia:  Maroš Neupauer a Ján Šefčík. 

Zverejnené na obecnej tabuli: 10.4.2017 

 


