
Zápisnica 
z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce  

konaného dňa 4.5.2017 so začiatkom o 18.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

                                           Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan, Ing. Dušan Kažmír  

Neprítomní:      Stanislav Gábor, Ivan Krompaský 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Nikola Zvalená, prednosta OcÚ 

                           Danuša Belákova, hlavná kontrolórka obce  

Občania :          Lesňák Marián, Ing. Neupauer Jozef, Neupauerová Anna, Kacvinská Jana,  

                           Hennelová Jolana, Neupeuer František, Garnek Milan, Šefčík Martin,  

                           Kubičár Igor, Kubičár Bystrík, Legeza Vojtech, Ing. Kramarová Mária,                       

                           Slavkovský Štefan, Hosa Martin,  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Správa HK z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania 

informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.  

5. Zrušenie zmluvy s VSD. 

6. Žiadosť PS Urbariát Letanovce. 

7. Informácia k úprave vjazdov k nehnuteľnostiam, existencia prípojok inžinierskych 

sietí na ul. Slovenského raja, pred pripravovanou rekonštrukciou cesty III. triedy v 

správe KSK. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 

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

Rokovanie OZ  otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce v čase o 18:05 hodine.  Privítal 

všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ivan Krompaský 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  7  a OZ je uznášania schopné. 



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

Za overovateľov boli určení: Mgr. Pavol Toporcer a Ing. Ján Vronč. 

Návrh uznesenia č. 28/05/2017 

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

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

Hlasovanie: (o 1807 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. 28/05/2017 bolo prijaté. 
 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

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

programom OZ, alebo chcú doplniť bod programu. 

 

Vystúpil Ing. Ján Vronč, ktorý navrhuje doplniť bod: Zmena členstva v komisii sociálnej 

a bytovej. 

 

 

Návrh uznesenia č. 29/05/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 7 doplniť bod č. 8  v znení: Zmena členstva v komisii 

sociálnej a bytovej, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1809 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  

 

Návrh uznesenia č. 30/05/2017 

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 HK z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania 

informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.  

5. Zrušenie zmluvy s VSD. 



6. Žiadosť PS Urbariát Letanovce. 

7. Informácia k úprave vjazdov k nehnuteľnostiam, existencia prípojok inžinierskych 

sietí na ul. Slovenského raja, pred pripravovanou rekonštrukciou cesty III. triedy v 

správe KSK. 

8. Zmena členstva v komisii sociálnej a bytovej. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Hlasovanie: (o 1810 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. 30/05/2017 bolo prijaté. 
 

 

K bodu 3.  Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 31.3.2017 a konštatoval, že 

uznesenia č. 18/03/2017-24/03/2017- splnené, 25/03/2017 - v plnení, 26/03/2017- 27/03/2017 

sú splnené. 

Návrh uznesenia č. 31/05/2017 

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

31.3.2017 a konštatuje, že uznesenia č uznesenia č. 18/03/2017-24/03/2017- splnené, 

25/03/2017 - v plnení, 26/03/2017- 27/03/2017 sú splnené. 

Hlasovanie: (o 1816 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. 31/05/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra 1. zverejňovania dokumentov a poskytovania 

informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov.   

HK konštatovala správu: 

- obec zverejňuje na úradnej tabuli, na web stránke obce Letanovce, UVO portáli, na obecnom 

portáli kde zverejňuje obec - faktúry, objednávka, zmluvy; RISSAM-e zverejňuje- účtovnú 

uzávierku, správu audítora, výročnú správu. 



- úlohou pána starostu je  poveriť zamestnanca, ktorý bude sprístupňovať informácie na 

žiadosť v I. stupni rozhodovania, v rámci ktorého vystupuje ako  príslušný orgán - Obecný 

úrad. 

Návrh uznesenia č. 32/05/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu HK z vykonanej kontroly zverejňovania 

dokumentov a poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: (o 1827  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. 32/05/2017 bolo prijaté.       
    

 

K bodu 5. Zrušenie zmluvy s VSD. 

 

  Starosta konštatoval: Zmluva o poskytnutí služby osvetlenia  bola podpísaná dňa 8.8.2016. 

Mala trvať 10 rokov. Plánované bolo aby počas prác pri výmene NN siete obec v spolupráci 

s VSD vymenila aj verejne osvetlenie obce Letanovce. Úrad pre verejné obstarávanie, ďalej 

len UVO napadol  zmluvu, ktorá bola podpísaná s VSD, na základe podnetu. UVO 

konštatovalo, že obec ako verejný obstarávateľ  v niektorých veciach pochybila. Bolo 

navrhnuté aby nedošlo k plneniu tejto zmluvy. 

Obec vyhlási nové podmienky súťaže a začne sa nový proces obstarávania. 

       Vystúpila HK vysvetlila, že obec nevynaložila žiadne finančné prostriedky pri podpísaní 

a zrušení zmluvy s VSD.  

        Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer, ktorý dlhodobo pracoval na tomto projekte osvetlenia 

obce v spolupráci ďalšími poslancami. Komentoval, že naša obec použila to iste obstarávanie 

ako iné obce, iné obce neboli napadnuté naša bola. Obec momentálne pripravuje podklady 

k novému verejnému obstarávaniu a novej verejnej súťaži. V rámci súťaže rekonštrukcia 

verejného osvetlenia obce, ktorú rozšírime a  zahrnieme tam aj extravilán obce- osvetlenie na 

rázcestie, osvetlenie v rámci základnej školy a osvetlenie kostola cca 3 kusy svetla.  

Nevýhodou tohoto procesu je, že od prípravy k samotnej realizácii rekonštrukcie to bude dlhší 

časový interval. 

 

Návrh uznesenia č. 33/05/2017 

OZ v Letanovciach  schvaľuje  dohodu o ukončení Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia č. 

1200/3000/2016 medzi Východoslovenskou distribučnou a. s. a obcou Letanovce v zmysle 

ustanovenia §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník. 

 

Hlasovanie: (o 1836  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. 33/05/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 6.  Žiadosť PS Urbariát Letanovce. 

 

Starosta vysvetlil daný bod. Jedná sa o stanovisko a súhlas k realizácií drobnej stavby „ rampa 

na Kláštoriskovej ceste“. Obec nemá právo rozhodovať v tejto veci, obec nesmie zastupovať 

stavebný úrad čo je prenesený výkon štátnej správy. Územný plán nerieši  drobné stavby. 

 

Vystúpila HK, ktorá odporúča aby sa obec v tejto veci nevyjadrovala. Daná žiadosť by mala 

ísť cestou územného konania. 

 

Starosta vyzval zástupkyňu PS Urbariát v Letanovciach, p. Ing. Máriu Kramárovu. Urbár ma 

2 možnosti: 1. možnosť ohlásenie drobnej stavby, 2. možnosť spojiť sa s urbárom 

v Hrabušiciach, niekedy tam existovala rampa, stačilo by tu rampu zrekonštruovať. 

Od dvoch subjektov majú súhlasné stanovisko, t. j.  so Správy Národného parku Slovenský raj 

a s Okresného úradu, odbor životného prostredia. 

 

 

Návrh uznesenia č. 34/05/2017 

OZ  nemá výhrady s realizáciou predmetnej stavby a odporúča postupovať v zmysle 

stavebného zákona. OZ v Letanovciach prerokovalo žiadosť PS Urbár v Letanovciach zo dňa 

6.4.2017. 

 

Hlasovanie: (o 1846  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. 34/05/2017 bolo prijaté.  

 

 

K bodu 7. Informácia k úprave vjazdov k nehnuteľnostiam, existencia prípojok 

inžinierskych sietí na ul. Slovenského raja, pred pripravovanou rekonštrukciou cesty 

III. triedy v správe KSK. 

Starosta konštatoval. Od začiatku ako som nastúpil do funkcie starostu mám nemalé snaženie 

k docieleniu rekonštruovania hlavnej cesty III. triedy. V minulom roku KSK zobralo úver 

z Európskej investičnej banky, kde podstatná časť bola vyčlenená na rekonštrukcie ciest  II. 

a III. triedy. Bol vytvorený realizačný plán kde bola zahrnutá aj obec Letanovce a cesta III. 

triedy od ústia cesty II. triedy (tzv. hradskej) až po otočku pri bývalej osade.  

Absolvoval som mnoho stretnutí s prednostom KSK a riaditeľom správy ciest v Košiciach. 

Projektová firma v súčasností vykonávala aktualizáciu projektovej dokumentácie, ktorá bola 

vyhotovená v roku 2010. Presný termín  realizácie rekonštrukcie nám nevie nikto povedať, ale 

v obci mi prítomní zástupcovia správy ciest KSK tvrdili, že by chceli realizovať rekonštrukciu 



do konca stavebnej sezóny .Taktiež nám prízvukovali, že ak KSK cestu zrekonštruuje tak obci 

nedovolí niekoľko rokov túto cestu prekopať. O prekopávke cesty nerozhoduje obec 

Letanovce ale okresný úrad, odbor dopravy. O tejto skutočnosti musíme upovedomiť 

všetkých občanov bývajúcich na ulici Slovenského raja, že ak doposiaľ nie sú pripojený na 

verejnú kanalizáciu a vodovod mali by takto urobiť čo v najkratšom čase. 

Plánujeme si urobiť kompletný zoznam občanov a vlastníkov nehnuteľností bývajúcich na 

tejto ulici a následne naši zamestnanci budú chodiť z domu do domu s pripravenou tabuľkou 

a poučením, že či je alebo nie je daný vlastník pripojený na verejný vodovod a kanalizáciu. 

Občan by mal tieto údaje uviesť pravdivo. 

Ďalšou vecou je riešenie vjazdov k domov hlavne pri tých nehnuteľnostiach, ktoré sú v úplnej 

blízkosti  hlavnej cesty. Občania si budú musieť príjazd od cesty k domu  upraviť samy. 

Starosta vyzval najprv poslancov a potom občanom aby sa vyjadrili k tomuto bodu. 

Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer, ktorý konštatoval , že obec dostatočne s predstihom 

informuje občanom aj napriek tomu, že ešte nevieme presný termín rekonštrukcie. Obec 

v minulosti pri rekonštrukcii miestnych komunikácii nedostatočne informovala občanov 

a máme veľa domov, ktoré nie sú pripojené na inžinierske siete. Ak dom nie je pripojený na 

inžinierske siete  stráca na svojej trhovej hodnote. 

Vystúpila p. Ing. Mária Kramarová, opýtala sa či už  obec vie, ktorá projekčná firma to bude 

robiť ? Mala by pripomienku na projektantov. V prípade prívalových dažďov voda tečie po 

celej ceste, je tam plánovaný nejaký žľab? Odpovedal poslanec Mgr. Pavol Toporcer, výhoda 

v tomto prípade je, že vlastníkom pozemku pod cestou je obec Letanovce. Určite bude z ich 

strany obec vyzvaná k pripomienkovaniu. Sme radi, že dostávame takéto podnety od Vás, aby 

sme vedeli v budúcnosti reagovať. 

Ďalej vystúpila p. Jolana Hennelová, ktorá tiež býva na ulici Slovenského raja, ale tento kúsok 

cesty sa považuje za miestnu komunikáciu. Konštatovala, že cesta pred ich nehnuteľnosťami 

je v katastrofálnom stave. Obec by mohla súčasne s cestou III. triedy zrekonštruovať aj ich 

komunikáciu. Odpovedal poslanec Mgr. Pavol Toporcer netreba si miešať cestu v správe 

KSK a cestu v správe obce Letanovce. Na portáli odkaz pre starostu sme už mali podnet 

ohľadne miestnej komunikácie ul. Krátkej. V rozpočte na rok 2017 obec nemá finančné 

prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácii. 

Pani Kacvinská Jana navrhuje aspoň spevniť komunikáciu. Oni si cestu udržiavajú samy a aj 

jamy vysýpajú s kamením. Starosta prisľúbil po dohode vysypať tento úsek makadamom 

alebo prebytočnou stavebnou drťou po prípadnej rekonštrukcii cesty III. triedy. 

Poslanec Štefan Trojan poprosil občanov aby ak majú nejaké podnety k ceste III. triedy, 

doniesli alebo napísali pripomienky. Aby sme ich posunuli ďalej správcovi tejto cesty. 

 

K bodu 8. Zmena členstva k komisii sociálnej a bytovej. 

Pán poslanec Ing. Ján Vronč navrhuje  vylúčiť z komisie bytovej a sociálnej bývalú terénnu 

pracovníčku Bc. Gabrielu Šmelkovú. 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 35/05/2017 

OZ v Letanovciach odvoláva pani Bc. Gabrielu Šmelkovú z členstva v komisii sociálnej 

a bytovej. 

 

Hlasovanie: (o 1920  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. 35/05/2017 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9. Rôzne 

Starosta oslovil poslancov ak majú nejaké podnety aby vystúpili. 

Starosta informoval o konaní stretnutia na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity - kancelária v Spiš. Novej Vsi s  nájomcami bytov na Strelníku, kde sa  prednostne 

riešila otázka hygieny. Občania Strelníka  predložili svoje požiadavky. Jedná sa 

o vybudovanie predzáhradok, vybudovanie nových bytov, vybudovanie materskej školy, 

možnosť získania trvalého pobytu v obci Letanovce a iné.  

Poslanec Ing. Ján Vronč dúfa v aktivitu  zo strany nájomcov bytov na Strelníku , konštatuje že 

majetok obce je devastovaný, budú opakované kontroly a každé poškodenie bude zosobnené 

nájomcovi daného bytu. 

Ďalej prebehla diskusia medzi poslancami a Ing. Jozefom Neupauerom ohľadom odovzdania 

domény eu do vlastníctva obce. Starosta Slavomír Zahornadský navrhol toto vyriešiť na 

pracovnom stretnutí za všetkých dotknutých strán. 

 

K bodu 10. Záver. 

O 19:46  hodine starosta ukončil OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                     Slavomír Zahornadský 

                                                                                                          starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia:  Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč 

Zverejnené na obecnej tabuli: 12.5.2017 

 


