
Zápisnica 
zo  4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 26.6.2017 so začiatkom o 17.30 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

                           Poslanci :  Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňaková,    

                                             Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč                                            

Neprítomní:      Ivan Krompaský, Ján Šefčík, Štefan Trojan. 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Nikola Zvalená, prednostka OcÚ 

                           Danuša Belákova, hlavná kontrolórka obce  

                           Ing. Martina Ovčiariková, ekonómka obce 

                           asistentka p. Ovčiarikovej -    

Občania :          Marián Lesňák, Ing. Jozef Neupauer, Anna Neupauerová, Martin Šefčík. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2016. 

5. Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016. 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016. 

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2017. 

8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Letanovce. 

9. Informácia o podaní žiadosti NFP: Miestna občianska poriadková služba v obci 

Letanovce. 

10. Rôzne. 

11. 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 

prítomných poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce, zamestnancov obce  a občanov. 

Ospravedlnení poslanci: Ivan Krompaský, Ján Šefčík, Štefan Trojan. 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášania schopné. 

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

Za overovateľov boli určení:  Stanislav Gábor a Ing. Dušan Kažmír. 



Návrh uznesenia č. 36/06/2017 

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

Gábora a Ing. Dušana Kažmíra  a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 1738 hod)     

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 36/06/2017 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 starosta a navrhol, aby boli:  

bod č. 5: Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016  a  

bod č. 6: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016  

navzájom vymenené.  Ostatné body zostávajú v nezmenenom poradí. 

 

Návrh uznesenia č. 37/06/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 5 Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016  

vymeniť bod č. 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016  

a bod č. 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016  vymeniť za 

bod č. 5 Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016. 

 

Hlasovanie: (o 1739 hod)     

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 37/06/2017 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 38/06/2017 

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 nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2016. 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016. 

6. Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016. 

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2017. 

8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Letanovce. 

9. Informácia o podaní žiadosti NFP: Miestna občianska poriadková služba v obci 



Letanovce. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

Hlasovanie: (o 1742 hod)     

Za:            6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

 Proti:         0 

 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 38/06/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 3.  Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 4.5.2017 a konštatoval, že 

uznesenia č. 28/05/2017 - 35/05/2017 - sú splnené. 

Návrh uznesenia č. 39/06/2017 

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

4.5.2017 a konštatuje, že uznesenia č. 28/05/2017 - 35/05/2017 - sú splnené. 

Hlasovanie: (o 1746 hod)     

Za:            6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

 Proti:         0 

 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 39/06/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2016. 

Starosta prečítal list odporúčaní od p. audítorky Ing. Márie Kyselovej. Výsledok auditu je v 

porovnaní s minulým rokom lepší, hoci s výhradou. Tieto výhrady sa budeme snažiť 

odstrániť. Jedná sa o dokončenie inventarizácie v účtoch: 021 - Stavby, 384 - Výnosy 

budúcich období. Starosta prečítal aj pozitívny komentár p. audítorky: „Pozitívne oproti 

predchádzajúcemu roku hodnotím vykonanie dokladovej inventarizácie, kde nastal posun 

dopredu, hoci ešte chýbajú účty kde sa pracovníkom obce nepodarilo získať z archívu 

potrebné informácie“. 

 

Návrh uznesenia č. 40/06/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie:  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: (o 1751 hod) 

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 



Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 40/06/2017 bolo prijaté.       

    

K bodu 5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2016.  

 

Kontrolórka obce konštatovala: Stanovisko k záverečnému účtu viselo na úradnej tabuli v 

zákonom stanovenej lehote 15 dní. Počas tejto lehoty bol doplnený. Obec Letanovce ušetrila 

za rok 2016 sumu 133 362,58 € na tvorbu rezervného fondu. K tejto sume prirátame prebytok 

finančných prostriedkov v sume 11 732,71 €,  ktorý predstavuje  nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rozpočtových období. 

 

K bodu 6. Záverečný účet obce Letanovce za rok 2016.  

 

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k danému bodu. Vystúpil poslanec Mgr. Toporcer, 

ktorý okomentoval pohľadávky obce. Obec intenzívne rieši pohľadávky z minulých období. 

Začal sa proces exekúcií za komunálny odpad a za daň z nehnuteľností. Pohľadávka vodné 

a stočné je ťažšie vymožiteľná, ale aj tu sa uvažuje nad možnosťou odpájania neplatičov od 

prívodu vody. 

Poslanec Mgr. Toporcer sa následne v krátkosti vyjadril k rezervnému fondu. Výška 

podielových daní a racionálne a hospodárne fungovanie našej obce sú výsledkom úspory 

finančných prostriedkov. Naším cieľom nie je tieto peniaze neuvážene kopiť, ale tento obnos  

je určený na tri hlavné aktivity väčšieho charakteru: 1. rekonštrukcia obecného úradu, 2. 

majetkovo právne vysporiadanie Kláštoriska a reštaurácie v zmysle podpísaného memoranda 

s Pozemkovým spoločenstvom urbár Letanovce, 3. individuálna bytová výstavba- pozemky. 

Ďalej sa k prejedávanému bodu vyjadrila p. ekonómka Ing. Ovčiariková, ktorá konštatovala, 

že práca na záverečnom účte ju stála nemalé úsilie, no prinieslo to žiadaný efekt. Okrem iného 

má obec po prvýkrát správne vyčíslené a zaúčtované správne poplatky a poplatky za 

komunálny odpad. 

Poslanec Mgr. Toporcer upozorňoval na túto skutočnosť už pred 2 rokmi. Podľa aktuálnych 

údajov a prehľadnej evidencie budeme vedieť, aké sú skutočné náklady obce na 

prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie v obci. Budeme môcť reálne stanoviť výšku vodného 

a stočného. 

 

Návrh uznesenia č. 41/06/2017 

 

A.) OZ v Letanovciach berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Letanovce 

za r. 2016. 

B.)  OZ v Letanovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

C.)   

      -    OZ v Letanovciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu         

            rezervného fondu vo výške 133.362,58 €  z prebytku hospodárenia obce za rok 2016.  

 

- OZ v Letanovciach schvaľuje zistený prebytok finančných prostriedkov na tvorbu 

rezervného fondu z nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých období vo 

výške 11.732,71 €.     

               

Hlasovanie: (o 1825 hod) 



Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 41/06/2017 bolo prijaté.  

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2017. 

 

Pani HK žiada o pomoc a súčinnosť poslancov pri kontrole bytového fondu, t. j. obecného 

majetku na Strelníku. V druhom polroku 2017 bude realizovať tieto kontroly: 

1. Finančná kontrola vybraných finančných operácií. 

2. Správa miestnych daní a poplatkov. ( v oblasti exekúcií nastala od 1.4. zmena , ktorá zahŕňa 

skutočnosť, že exekútora si nebude obec vyberať sama, ale jej bude pridelený rozhodnutím 

súdu v Banskej Bystrici)  

3. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016.  

4. Kontrola plnenia uznesení OZ prijatých v roku 2017.  

5. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, 

účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.  

6. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi.  

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Letanovce na rok 2018.  

8. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ 

v Letanovciach. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu. Vystúpil Mgr. Toporcer, ktorý 

uvítal snahu p. kontrolórky k vykonaniu kontroly bytového fondu, skrz ktorú budeme 

informovaní o reálnom stave bytových domov na Strelníku, o tom, či neustále dochádza k ich 

poškodzovaniu alebo či došlo k nápravám, aby sme mohli následne zvážiť odstúpenie od 

nájomnej zmluvy u chronických poškodzovateľov bytových domov. 

Hlavná kontrolórka žiada súčinnosť komisie, aby kontrola bola vykonaná čim skôr a aby sa 

do konca roka urobila ešte jedna následná kontrola.  

Starosta potvrdil obrovský problém s dodržiavaním základných hygienických návykov 

u niektorých obyvateľov Strelníka. Je povinnosťou nás všetkých, aby sme chránili obecný 

majetok a zabránili jeho poškodzovaniu. 

Hlavná kontrolórka navrhuje, aby sme obyvateľov, ktorí najviac znehodnocujú bytové domy 

oslovili aj písomne, aby boli upovedomení, že im hrozí reálne riziko nepredĺženia nájomnej 

zmluvy. 

 

 



Návrh uznesenia č. 42/06/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 

2017 a poveruje HK vykonaním týchto kontrol. 

 

Hlasovanie: (o 1837 hod) 

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 42/06/2017 bolo prijaté. 

  

K bodu 8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Letanovce. 

 

Vystúpila Mgr. Zvalená a konštatovala, že návrh VZN bol pripomienkovaný poslancami 

a doplnený o potrebné úpravy. Schvaľované VZN má inú formu ako to pôvodné VZN z roku 

2008. Nové VZN obsahuje 4 prílohy: 1. cenník; 2. plán pohrebiska – stavby; 3. oznámenie 

o uložení do existujúceho hrobu, hrobky, urnového hrobu; 4. nájomná zmluva. Momentálne 

pracujeme na evidencii hrobových miest a uzatváraní nájomných zmlúv. 

Vystúpil poslanec Mgr. Toporcer, ktorý poukázal na fakt, že schválením tohto VZN 

vyhovujeme prokurátorovi, ktorý podal protest proti pôvodnému VZN č. 1/2008. Dôležitým 

krokom bude elektronická evidencia a identifikácia hrobov, následné uzavretie nájomných 

zmlúv  a vysporiadanie pozemkov. 

Hlavná kontrolórka navrhuje doplniť do VZN možnosť pochovávania do urnového hrobu. Aj 

keď momentálne o to nie je záujem, ale je potrebné hľadieť do budúcna a mať to vo VZN 

ošetrené. 

Poslanci navrhujú doplniť do cenníka nájom za hrobové miesto- urnový hrob na dobu 10 

rokov v sume 5 €. 

Všetky zmeny a pripomienky sa zakomponovali do VZN č. 2/2017. 

 

Návrh uznesenia č. 43/06/2017 

 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce. Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná 

podmienka hlasovania minimálne 3/5 prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1909 hod) 

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 43/06/2017 bolo prijaté.  



 

 

K bodu 9. Informácia o podaní žiadosti NFP: Miestna občianska poriadková služba 

v obci Letanovce. 

Obec sa zapojila do výzvy o NFP na miestnu občiansku poriadkovú službu, smerovanú hlavne 

pre rómske etnikum, ale nie je to podmienkou. Žiadosť o NFP sme už podali, potrebujeme k 

nej schváliť aj uznesenie, ktoré bolo jednou z povinných príloh žiadosti a je možnosť aby sa 

táto príloha zaslala dodatočne. Projekt je na 3 roky, výška spoluúčasti je najmenej 5 %, čo činí  

sumu vo výške 10 080,54 €. 

 

 

Návrh uznesenia č. 44/06/2017 

 

OZ v Letanovciach: 

a.) súhlasí s predložením ŽoNFP na SO (POĽZ-MV-SRV), kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, 

názov  projektu : Miestna občianska poriadková hliadka služba v obci Letanovce, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce. 

b.) súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min 5% z celých 

oprávnených výdavkov.  

c.) súhlasí so zabezpečením  financovania neopravených výdavkov projektu predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie: (o 1924 hod) 

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 44/06/2017 bolo prijaté.  

 

K bodu 10. Rôzne. 

 

Vystúpila poslankyňa Mgr. Lesňaková, ktorá predložila OZ zápis z vyradenia obecného 

majetku, ktorý bol obci adresovaný ešte začiatkom tohto roka. Ide o majetok, ktorý je 

neupotrebiteľný a nachádza sa v Cirkevnej základnej škole J. Sklenára v Letanovciach. Jedná 

sa najmä o zastaraný nábytok, poškodený či neaktuálny učebný materiál či chemikálie. Žiada 

obecné zastupiteľstvo, aby  súhlasili s návrhom na vyradenie  a likvidáciou neupotrebiteľného 

majetku. 

 

Návrh uznesenia č. 45/06/2017 

 

OZ v Letanovciach súhlasí s Návrhom na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku 

obce v správe CZŠ J. Sklenára zo dňa 31.1.2017, ktorý inventarizačnej komisii navrhuje 



vyradiť a zlikvidovať v celkovej sume  5 396,91 €. Návrh na vyradenie a likvidáciu spolu 

s jednotlivým záznamom majetku tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: (o 1935 hod) 

Za:             6 (Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,   

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 45/06/2017 bolo prijaté. 

 

Mgr. Lesňaková, bola oslovená občanmi v súvislosti s porušovaním prevádzkového poriadku 

Detského ihriska v areáli MŠ. Zdržiavajú sa tam osoby staršie ako 10 rokov a využívajú 

hracie komponenty, ktoré nie sú určené ich veku či hmotnosti. Je na zvážení poslancov či sa 

areál MŠ  bude uzamykať alebo nie. Poprosila aj ostatných poslancov, aby porozmýšľali nad 

alternatívami, ako zabrániť porušovanie prevádzkového poriadku, keďže všetci dobre vieme, 

že to nebola zanedbateľná investícia. Starosta konštatoval, že sa tam v nedávnej dobe stal 

úraz, ktorý skončil hospitalizáciou v nemocnici. 

 

Vystúpila HK obce, ktorá dáva do pozornosti poslancom pouvažovať nad zvýšením platu pre 

pána starostu, ktorý od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii poberá minimálny zákonom 

stanovený plat pre starostu. 

 

 

 

 

K bodu 11. Záver. 

Starosta ukončil OZ v čase 19:39 a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

  

 

                                                                                                     Slavomír Zahornadský 

                                                                                                          starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia:   Stanislav Gábor, Ing. Dušan Kažmír 

Zverejnené na obecnej tabuli: 10.7.2016 

 


