
 

Zápisnica 
z  8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 11.12.2017 so začiatkom o 17.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

                           Poslanci :  Mgr. Zuzana Lesňaková, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,    

                           Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan, Ing. Dušan Kažmír príchod o 17:20 hodine. 

Neprítomní:      Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Šefčík Ján. 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená- prednostka OcÚ, Ing. Martina Ovčiariková-     

                            ekonómka, asistentka p. Ovčiarikovej- p. Stanislavová, Mgr. Klaudia  

                             Nemčiková-vedúca na úseku sociálnej a bytovej politiky, Danuša Beláková-    

                             kontrolórka obce. 

                            

Občania:           Marián Lesňák, Ladislav Goč, Ing. Pavol Slebodník, Milan Rusnák,  

                           Ing. Peter Biskup, Anna Šofranková, Ing. Martin Šefčík,  

                           Ing. Mária Kramarová. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ.  

3. Kontrola uznesení. 

4. Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Letanovce na I. polrok 2018. 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

6. Schválenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6, 7, 8/2017. 

8. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

9. Návrh na odpis pohľadávok - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad. 

10. Schválenie  návrhu VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce. 

11. Schválenie  návrhu VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

12. Voľba prísediaceho podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

13. Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia existujúcej 

regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi.  

14. Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce - zriaďovacia listina. 

15. Miestna občianska poriadková služba v obci Letanovce – informácia o schválenej 

žiadosti. 

16. Informácia o právoplatne skončenom súdnom spore (sp. značka 1C/328/2015) vo veci 

neodôvodeného obohatenia obcou Letanovce  (nájomné - Kláštorisko, žalobca p. 

Štefan Gáll). 



17. Prerokovanie žiadostí od občanov (žiadosť p. Ladislava Goča, žiadosť občanov – ulica 

Krátka, žiadosť občanov – ulica Záhradná ). 

18. Rôzne. 

19. Záver. 

 

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

Rokovanie OZ  otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce v čase o 17:07 hodine.  Privítal 

prítomných poslancov OZ,  zamestnancov i občanov obce Letanovce. 

Neprítomní poslanci: Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Šefčík Ján. 

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

Za zapisovateľku bola určená  prednostka OcÚ Mgr. Nikola Zvalená. 

Za overovateľov boli určení poslanci: Mgr. Zuzana Lesňaková a Ing. Ján Vronč. 

 

Návrh uznesenia č. 79/12/2017 

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

Zuzanu Lesňakovú a Ing. Jána Vronča a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie:  (o 1708 hod)     

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 79/12/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 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 poslanec Mgr. Pavol Toporcer a navrhol, aby sa program OZ doplnil, a to 

nasledovne:  

• v bode č. 7 navrhol doplniť text v znení: RO č.  9,10/2017  

• v bode č. 16 navrhol doplniť text v znení: Návrh na odpis pohľadávky- nájomné 

Kláštorisko (p. Štefan Gáll) 

Starosta navrhol: 

• vypustiť bod č. 12 z rokovania, ostatné body sa posúvajú. 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 80/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť bod č. 7 o znenie RO č. 9,10/2017 a bod č. 16  o znenie 

Návrh na odpis pohľadávky- nájomné Kláštorisko (p. Štefan Gáll). 

 

Hlasovanie:  (o 1710 hod)     

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 80/12/2017 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 81/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje vypustiť  bod č. 12 z programu OZ, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie:  (o 1711 hod)     

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 81/12/2017 bolo prijaté. 

  

Návrh uznesenia č. 82/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje  program OZ s nasledovnými bodmi. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ.  

3. Kontrola uznesení. 

4. Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Letanovce na I. polrok 2018. 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

6. Schválenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6, 7, 8, 9, 10/2017. 

8. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

9. Návrh na odpis pohľadávok - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad. 

10. Schválenie  návrhu VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce. 

11. Schválenie  návrhu VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

12. Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia existujúcej 

regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi.  

13. Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce - zriaďovacia listina. 



14. Miestna občianska poriadková služba v obci Letanovce – informácia o schválenej 

žiadosti. 

15. Informácia o právoplatne skončenom súdnom spore (sp. značka 1C/328/2015) vo veci 

neodôvodeného obohatenia obcou Letanovce  (nájomné - Kláštorisko, žalobca p. 

Štefan Gáll). Návrh na odpis pohľadávky- nájomné Kláštorisko (p. Štefan Gáll).  

16. Prerokovanie žiadostí od občanov (žiadosť p. Ladislava Goča, žiadosť občanov – ulica 

Krátka, žiadosť občanov – ulica Záhradná ). 

17. Rôzne. 

18. Záver. 

 

 

Hlasovanie:  (o 1712 hod)     

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 82/12/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 20.10.2017 a konštatoval, že 

uznesenia č. 72/10/2017 - 73/10/2017 - sú splnené, uznesenie č. 73/10/2017 je  čiastočne 

splnené, uznesenie č. 75/10/2017 je splnené, uznesenie č. 76/010/2017 je v plnení,  uznesenie 

č. 77/10/2017 je nesplnené a uznesenie č. 78/10/2017  je v plnení. 

Návrh uznesenia č. 83/12/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 

20.10.2017 a konštatuje, že uznesenia č. 72/10/2017 - 73/10/2017 - sú splnené, uznesenie č. 

73/10/2017 je  čiastočne splnené, uznesenie č. 75/10/2017 je splnené, uznesenie č. 

76/010/2017 je v plnení,  uznesenie č. 77/10/2017 je nesplnené a uznesenie č. 78/10/2017  je v 

plnení. 

Hlasovanie: (o 1717 hod)     

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 83/12/2017 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4 Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Letanovce na I. polrok 

2018. 

Starosta udelil slovo kontrolórke obce pani Danuši Belákovej, ktorá predniesla plán 

kontrolnej činnosti na prvý polrok r. 2018 a konštatovala, že v minulom polroku značný čas 



venovala prevencii ochrany obecného majetku, hlavne kontrolám nájomných bytov na 

Strelníku. Na viacerých úsekoch má rozpracované správy z kontrol, ktoré predloží na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

Návrh uznesenia č. 84/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na I. polrok 2018 

a poveruje HK vykonaním týchto kontrol. 

 

Hlasovanie: (o 1719 hod) 

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

                      Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 84/12/2017 bolo prijaté. 

Príchod poslanca Ing. Dušana Kažmíra v čase 17.20 hod.     

     

K bodu č. 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

 

HK konštatuje, že stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu 

z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu. 

Ide o vyrovnaný rozpočet na strane príjmov 1 689 825 € a strane výdavkov 1 689 825 €. 

Bežný rozpočet je prebytkový, vo výške prebytku 129 553 €, kapitálový rozpočet je 

navrhnutý ako schodkový vo výške schodku - 321 124 € a je krytý  vo výške 260 000 € 

z návratných zdrojov financovania prijatých a nečerpaných v roku 2017. Z prebytku bežného 

rozpočtu sú kryté aj finančné výdavky- splátky istiny úverov z predchádzajúcich období vo 

výške 68 429 € . 

Konečný návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými VZN a internými predpismi obce 

Letanovce.  Návrh rozpočtu bol zverejnený na mieste obvyklom 15 dní pred jeho schválením. 

HK odporúča schváliť rozpočet na rok 2018.   

 

Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer, ktorý vysvetlil podstatu nenávratného zdroja 

financovania vo výške 260 000 €, v tomto prípade sa nejedná o nový úver, ale len 

o reštrukturalizáciu starého úveru z roku 2005, ktorý bol pre nás nevýhodný kvôli vysokému 

úroku i ďalším zaväzujúcim úverovým podmienkam. Obec tento starý nevýhodný úver 

vyplatila z rezervného fondu, t. j. z vlastných zdrojov v plnej výške 260 000 € a vzala iný úver 

v tej istej sume – za podstatne výhodnejších podmienok. Len na úrokoch obec ročne ušetrí cca 

4 000 €. Cieľom bolo efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami obce. 

 

K bodu č. 6 Schválenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. 

  

Starosta  vyzval poslanca  a predsedu finančnej komisie, Mgr. Pavla Toporcera, aby vystúpil 

a vysvetlil daný bod.  Ten konštatoval: „Do návrhu rozpočtu sme najprv zapracovali príjmy 

a výdavky, ktoré vyplývajú zo zákona a uzavretých zmlúv, následne sme riešili bežné príjmy 

a výdavky. Niektoré položky bolo potrebné navýšiť, niektoré ponížiť. Na záver sme si nechali 

určitý obnos peňazí na investičné akcie.“ Spomenul dve najväčšie investičné akcie: 

- rekonštrukcia niektorých miestnych komunikácií  



- vybudovanie chodníkov na cintoríne a oprava fasády Domu smútku 

Na investičné akcie prelínajúce sa rokmi, má obec odložené fin. prostriedky. Ide najmä o tieto 

zámery :  

- Kláštorisko 

- Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 

V blízkej dobe čakáme daňovú prognózu na rok 2018, kde budeme vedieť koľko finančných 

prostriedkov dostaneme od štátu. Naším cieľom nie je len zhromažďovať financie na jednej 

kope, ale realizovať investičné akcie. 

 

Návrh uznesenia č. 85/12/2017 

 

OZ v Letanovciach: 

A.) schvaľuje na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie,  vyrovnaný rozpočet 

obce Letanovce na rok 2018 v nasledovnej výške a členení: 

Príjmová časť: 

bežné príjmy:                            1 429 825,00 € 

kapitálové príjmy:                                  0,00 € 

finančné operácie príjmov:         260 000,00 €            

Spolu príjmová časť rozpočtu:  1 689 825,00 € 

 

Výdavková časť rozpočtu: 

bežné výdavky:                            1 300 272,00€ 

kapitálové výdavky:                        321 124,00€ 

finančné operácie výdavkov:            68 429,00 € 

Spolu výdavková časť rozpočtu: 1 689 825,00 € 

 

B.) berie na vedomie: 

 1.) stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Letanovce na rok 2018. 

 

C.) programový rozpočet na roky 2018-2020. 

 

Hlasovanie: (o 1737 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

 

Uznesenie č. 85/12/2017  bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 6, 7, 8, 9, 10/2017.   

 

Vystúpila p. ekonómka a vysvetlila podstatu RO. 

 

• RO č. 6 - ide o zníženie kapitálových výdavkov vo výške 260 000 € z dôvodu ich 

nečerpania v roku 2017 a ich rozpočtovania v rozpočte na rok 2018. 

 



• RO č. 7 - návrh na opravu položky z dôvodu nesprávneho zaúčtovania úveru č. 

737/CC/17 poskytnutého Slovenskou sporiteľnou, a. s.. Jedná sa o presun 

rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami príjmových finančných operácií v 

celkovej výške 260.000,00 €, bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov 

rozpočtu obce na rok 2017.  

 

• RO č. 8 - presun rozpočtovaných prostriedkov medzi výdavkovými položkami, a to z 

bežných výdavkov vo výške 30.000,00 € rozpočtovaných na dlhodobý nájom 

nehnuteľností, ktorý nebude v roku 2017 zrealizovaný, na zrealizované investičné 

akcie v roku 2017, ktoré pôvodne mali byť financované z prijatého úveru. Zmena 

rozpočtu bude bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu obce na 

rok 2017. 

 

• RO č. 9 - povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo výške 162.577,00 € a na strane 

výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 59 430,00 €. Vzhľadom na 

skutočnosť, že príjmy sú vyššie ako výdavky, uvedenou zmenou sa zvýši prebytok 

hospodárenia obce za rok 2017. 

 

• RO č. 10 - povolené zvýšenie a viazanie príjmových finančných operácií zapojením 

fondu opráv do rozpočtu vo výške 4.406,00 € a povolené prekročenie a viazanie 

bežných výdavkov vo výške 4.406,00 € na opravu bytového fondu. 

 

Návrh uznesenia č. 87/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje RO č. 7/2017, ktorým dochádza k presunu rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu z položky 514002 na položku 513002 v celkovej 

sume 260 000 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. 

 

Hlasovanie: (o 1755 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 87/12/2017  bolo prijaté. 

 

 

Návrh uznesenia č. 88/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje RO č. 8/2017, ktorým dochádza k presunu rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci  schváleného rozpočtu z položky 636 001 v celkovej sume 30 000 € na 

položky 711 005, 716, 717 002,718 003 v celkovej sume 30 000 €, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Hlasovanie: (o 1756 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 



Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 88/12/2017  bolo prijaté. 

 

 

Návrh uznesenia č. 89/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje RO č. 9/2017, ktorým dochádza k povolenému prekročeniu 

a viazaniu príjmov v sume 162 577 € a k povolenému prekročeniu a viazaniu výdavkov  

v sume 59 430 €. 

 

Hlasovanie: (o 1756 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 89/12/2017  bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 90/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje RO č. 10/2017, ktorým dochádza k povolenému prekročeniu 

a viazaniu finančných operácií vo výške 4 406 € a povolenému prekročeniu a viazaniu 

výdavkov v sume  4 406 €. 

 

Hlasovanie: (o 1757 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 90/12/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8 Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník.   

 

Obec vykonala v roku 2017 niekoľko kontrol obecného majetku- nájomných bytov na 

Strelníku. Prvú kontrolu  sme vykonali po Veľkej noci, prítomní boli poslanci OZ, 

zamestnanci obecného úradu a komunitného strediska, starosta, pracovníčka Regionálneho 

úradu zdravotníctva  v Spišskej Novej Vsi, splnomocnenec vlády pre rómske komunity 

a pracovníci občianskeho združenia Zdravé komunity. 

Touto kontrolou sa zistilo nedodržiavanie niektorých podmienok nájmu u viacerých 

nájomcov. Následne boli viackrát vyzvaní k odstráneniu nedostatkov do 30.09.2017. 

U niektorých sme videli zlepšenie, ale bohužiaľ pri  byte č. 39 a 40 k žiadnej náprave nedošlo, 

od 1.1.2018 nájomná zmluva nebude predlžená a musia opustiť nájomný byt. 

 

Návrh uznesenia č. 91/12/2017 



 

OZ v Letanovciach schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 39,40 na ulici Okružnej 

postavených na parcelách C-KN č. 1343/67, list vlastníctva 1, katastrálne územie Letanovce, 

obec Letanovce Okres Spišská Nová Ves v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce 

Letanovce č. 6/2016, kt. sa upravuje nájom bytov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

Hlasovanie: (o 1811 hod) 

Za:             0  

Proti:          6(Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 91/12/2017  nebolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 91/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1-20, 22-38,41, 42, 44-92, 94-96 

na ulici Okružnej, postavených na parcelách C-KN č. 1343/21, 1343/22, 1343/23, 1343/29, 

1343/31, 1343/33, 1343/35, 1343/37, 1343/39, 1343/41, 1343/67, 1343/69, 1343/70, 1343/72, 

1343/74, 133/76, 1343/78, 1343/78, 1343/80, 1343/82, 1343/83, 1343/86, 1343/87, 1343/89, 

list vlastníctva č. 1, katastrálne územie Letanovce, obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves, 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia  obce Letanovce č. 6/2016, ktorým sa upravuje 

nájom bytov v znení neskorších zmien a doplnkov na obdobie 24 mesiacov pre nájomcov: viď 

príloha s menovitým zoznamom osôb oprávnených užívať byt.  

 

Hlasovanie: (o 1814 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 91/12/2017  bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 92/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 21 a 43 na ulici Okružnej  

postavených na parcelách C-KN č. 1343/21, 1343/69, list vlastníctva č. 1, katastrálne územie 

Letanovce, obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves v zmysle všeobecne záväzného 

nariadenia obce Letanovce č. 6/2016, ktorým sa upravuje nájom bytov v znení neskorších 

predpisov a doplnkov na obdobie 6 mesiacov pre nájomcov: viď príloha s menovitým 

zoznamom osôb oprávnených užívať byt. 

 

Hlasovanie: (o 1814 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 



Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 92/12/2017  bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 9 Návrh na odpis pohľadávok - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad.  

 

Vystúpila Mgr. Nikola Zvalená, ktorá predložila návrh na  odpis pohľadávok za roky 2005-

2013 vo výške 370,39 € za daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad. Z toho je daň 

z nehnuteľností vo výške 277,93 € a poplatok za komunálny odpad vo výške  92,46 €. 

V tomto prípade sa jedná o zomrelých poplatníkov, od ktorých sú pohľadávky 

nevymožiteľné. 

 

 

Návrh uznesenia č. 93/12/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje prijať návrh na odpis daňových a poplatkových pohľadávok 

v celkovej výške 370,39 € po nebohých poplatníkoch podľa priloženého zoznamu. 

 

Hlasovanie: (o 1819 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 93/12/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu č. 10 Schválenie  návrhu VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce.  

 

Vystúpila Mgr. Nikola Zvalená, ktorá vymenovala zmeny oproti návrhu VZN. 

 

- v časti II., v článku 4, v bode 2, písm. a.) doplnené znenie: Zberné miesto na rohu ulice 

Hanulovej a ul. Slobody je občanom sprístupnené každú stredu v čase od 15.00-17.00 hodiny. 

 

-  v časti V., v bode 1 je zmenené znenie: Na území obce sa neuplatňuje množstvový zber  

drobného stavebného odpadu, bod 4 je doplnený v celom znení: Výška poplatku za drobný 

stavebný odpad je zahrnutá v poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

s účinnosťou od 1.1.2018,  bod 5  je doplnený v celom znení: V prílohe č. 1 je zahrnutá 

špecifikácia DSO, t. j. charakter odpadu, ktorý patrí do drobného stavebného odpadu.    

 

- časť IX. Zberné miesta je doplnená. 

 

- v prílohe č. 1 prepracované znenie 

 

Návrh uznesenia č. 94/12/2017 

 



OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

 

Hlasovanie: (o 1826 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 94/12/2017  bolo prijaté. 

 

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

prítomných poslancov. 

 

K bodu 11.  Schválenie  návrhu VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Vystúpila Mgr. Nikola Zvalená, ktorá vymenovala zmeny oproti návrhu VZN. 

 

-  v § 5 Daň zo stavieb, doplnenie bodu 2.) v znení : Správca dane pri viacpodlažných 

stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,033 € okrem prvého 

nadzemného podlažia. 

 

- v § 16 Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu, v bode 2.), písm. b.) doplnené číslo 

účtu 

 

- v § 17 Poplatok- prepracované znenie celého paragrafu na základe návrhu správy HK, kt. 

kontrolovala tento úsek daní a poplatkov. Zmena v bode 2.) a)  obec ustanovuje sadzbu 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci  Letanovce vo výške 0,0370 € 

za osobu a kalendárny deň, t.j. 13,505 € ročne. 

 

Starosta vysvetlil zmenu v sadzbe poplatku za komunálny odpad. Spoločnosť  Brantner Nova, 

s.r.o., nám avizovala zmeny v sadzbe za uloženie tony odpadu, v zmene výšky pohonných 

hmôt a zmene výšky minimálnej mzdy. V neposlednom rade sme si porovnali predpis, t.j. 

koľko peňazí vyberieme ročne od občanov  a koľko zaplatíme za zneškodnenie odpadu. Na 

rok 2017 je predpis za komunálny odpad cca 24 000 € a za zneškodnenie odpadu sme 

k 8.11.2017 zaplatili 31 229,28 €. 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer konštatoval, že doposiaľ bol poplatok za komunálny odpad vo 

výške 10,47 €  na osobu a rok, z ktorého predpis bol 24 000 €. Po zvýšení polatku na 13,505 € 

na osobu a rok, bude predpis  31 000 €. Obec má ročné náklady na zneškodnenie odpadu cca 

38 000 €. Zvýšením poplatku sa nám podarí znížiť rozdiel zo 14 000 € na 7 000 €. Nechceli 

sme to riešiť razantne, ale nejaký nárast  poplatku musel prísť. 

Ďalej pri tomto bode spomenul aj tému: vodné a stočné  v obci Letanovce. Konštatoval, že 

prvýkrát máme hodnoverné a správne zaučtované dáta vodného a stočného. V Letanovciach 

časť Strelník sme v roku 2016 zistili anomáliu, že obec v tejto časti vyberala od občanov 

0,998 € za 1 m3 , ale samotnej spoločnosti PVPS, a.s. platila 1,30  € za 1m3 , ale v obci to bola 

suma 0, 80 € za 1m3 . Po takmer ročnom snažení starostu a hlavnej kontrolórky sa túto sumu 

podarilo zjednotiť. V roku 2018 sa táto náprava odzrkadlí v ročnej úspore cca 8 000 – 9 000 



€, snažíme sa hodpodáriť efektívne. 

Starosta vyzval prítomných, ktorí majú nejaké otázky alebo pripomienky, aby s nimi 

vystúpili. 

Pani Ing. Kramarová sa opýtala na príplatok za podlažie, či je cena stanovená na m2 daného 

podlažia. HK odpovedala, že je to príplatok za podlažie ako celok,  nie za m2 podlažia.  

Vystúpil Ing. Biskup s otázkou: „Má obec zhodnotenie výberu poplatkov za KO za 

posledných 5-10 rokov, vie, koľko je neplatičov? Otázku položil z titulu, aby ostatní občania 

na takmer 30 % zvýšenie poplatku nedoplácali. 

HK konštatuje, že staré nedoplatky sa vymáhajú exekučne, jedná sa o neplatičov v obci, na 

Strelníku nemáme neplatičov, kedže pracovníčky tam pracujú s osobitným príjemcom 

(dávkami v hmotnej núdzi). Náklady za zber KO sú každým rokom vyššie ako vybratý 

poplatok zaň. 

 

Návrh uznesenia č. 95/12/2017 

 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

  

Hlasovanie: (o 1850 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 95/12/2017  bolo prijaté. 

 

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

prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 16. Prerokovanie žiadostí od občanov (žiadosť p. Ladislava Goča, žiadosť 

občanov – ulica Krátka, žiadosť občanov – ulica Záhradná ). 

 

Žiadosť občanov ulica Krátka 

 

V tejto žiadosti občania ul. Krátkej požadujú opravu miestnej komunikácie. Starosta 

konštatoval, že určité kapitálové výdaje boli zahrnuté do rozpočtu na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, po spoločnom rokovaní sme si určili tieto ulice, ktoré chceme zrekonštruovať: 

ul. Krátka, prechod z ul. Školskej na ul. Záhradnú tzv. cesta ku chovateľskému areálu, 

prepojovacia cesta z ul. Slovenského raja na ul. Tatranskú a časť ul. Slovenského raja 

k rodinným domom p. Kacvinského, Henela a Šubu. 

V prvom rade si dáme vypracovať projektovú štúdiu, následne urobíme verejné obstarávanie- 

súťaž a napokon sa výstavba ciest zrealizuje.  

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer a vysvetlil, že boli vybraté lokality, kde sú už inžinierske siete 

( IS). Plánujeme vyzvať všetkých občanov ulíc, ktoré sa budú rekonštruovať, aby sa vyjadrili, 

či majú prípojky IS k svojim domom. Ľudia si musia byť vedomí toho, že ak prípojky nemajú 

a ani ich neplánujú realizovať, po rekonštrukcii ciest to už bude prakticky nemožné. Chceme 

mať od každého občana vyhlásenie. 

Vystúpil p. Rusnák a konštatoval, že všetky rodinné domy na ul. Krátkej sú pripojené na IS. 



 

Žiadosť p. Ladislava Goča 

 

Žiadosť k vytvoreniu príjazdovej cesty k uvedenej parcele vo vlastníctve p. Ladislava Goča za 

účelom výstavby rodinného domu. 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer: na príjazdovú cestu je potrebných cca 50 m2, preto bude 

potrebné rokovať s vlastníkom susednej parcely, či má záujem o jej odpredaj. Obec však víta 

záujem mladých ľudí o výstavbu nových rodinných domov, a preto  vynaloží všetko úsilie, 

aby túto parcelu odkúpila. 

 

Žiadosť občanov ulica Záhradná 

 

Žiadosť obyvateľov ulice Záhradnej na opravu a vyasfaltovanie danej ulice. 

Starosta prečítal žiadosť občanov adresovanú OZ prítomným poslancom a zároveň  

predostrel  aktuálnu situáciu, ktorá na danej ulici je. V súčasnosti nemáme projektovú 

dokumentáciu, teda nevieme, koľko finančných prostriedkov by sme potrebovali na jej 

opravu-resp.na jej výstavbu. Ul. Záhradná je pomerne rovnako dlhá ako ul. Slobody, ktorej 

asfaltový koberec v r. 2014 stál cca 90 000 €. Rozdiel u týchto dvoch ulíc je, že na ul. 

Záhradnej nie je žiaden podklad, teda oprava-výstavba bude určite nákladnejšia. Na jednom 

z pracovných stretnutí predložil starosta poslancom návrh, aby sa dala vypracovať projektová 

dokumentácia, na základe ktorej by boli vyčíslené reálne náklady na výstavbu tejto 

prístupovej komunikácie. Starosta má súčasne zámer, aby sa vyfrézovaný materiál z prípadnej 

rekonštrukcie  cesty III. triedy použil po dohode so Správou ciest ako spevňujúci materiál na 

ul. Záhradnú. Negatívom tejto lokality je využívanie pozemkov poľnohospodármi, ktorí sa 

ťažkými strojmi pri orbe otáčajú na ceste a permanentne ju znečisťujú a ničia. 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer a uviedol, že projektant bol už oslovený. Problémom sú 

financie a pozemky na cestu, ktoré treba vykúpiť od súkromných vlastníkov, lebo cesta na ul. 

Záhradnej je v niektorých úsekoch úzka.  

Vystúpil poslanec Ing. Ján Vronč, ktorý vidí ďalší problém v inžinierskych sieťach ( voda, 

kanál ), ktoré tam doposiaľ nie sú vybudované. Zastáva názor, že najprv je potrebné 

vybudovať IS, a tak realizovať novú cestu. 

Vystúpil občan Ing. Slebodník a uviedol príklad zo susednej obce, kde m2  cesty ( podklad, 

valcovanie  a dve  vrstvy asfaltu ) stál cca 60 €. Ulica Záhradná má približne 2500 m2  a jej 

rekonštrukcia by v prepočte vychádzala na 150 000 €. Konštatoval, že mladí z tejto lokality 

neuvažujú ostať bývať v Letanovciach, a to najmä kvôli katastrofálnemu stavu vozovky. Pre 

obyvateľov tejto ulice je rekonštrukcia prístupovej cesty veľmi podstatná a zároveň položil 

otázku, či je dobré vynakladať prostriedky na obnovu parkoviska pri cintoríne, ak nemáme 

v poriadku niektoré cesty. 

Ďalej vytkol, že terajšiemu vedeniu obce sa nepodarilo vytvoriť žiaden stavebný pozemok. 

Pochválil zámer poslancov o vytvorenie novej IBV na ul. Slobody, ale nevidí v tom 

budúcnosť kvôli povahe ľudí v Letanovciach. Stačí, že dvaja či traja nebudú súhlasiť 

s odpredajom pozemkov a tento zámer padne. 

Negatívne hodnotí nekomunikatívnosť vedenia obce a poslancov OZ s občanmi, je vidieť, že 

medzi sebou komunikujú, ale na verejnosť sa zabudlo. Občania by mali vedieť, koľko sa 

ročne  spláca za úvery, a aká je celková úverová zadlženosť obce.  Na druhej strane drží 



palce tomuto OZ a chváli ho za to, čo sa v obci robí aj za tú prácu, ktorú možno navonok 

nevidieť. 

Starosta sa vyjadril k pripomienkam p. Slebodníka: Nemáme problém dané veci vysvetliť 

a otvorene o všetkom hovoriť. Radi odpovieme na otázky ľudí.  Zastupiteľstvo máme 

pomerne často, ale na OZ ľudia nechodia a ak áno,  účasť je pomerne nízka. Aký je potom 

záujem občanov o dianie v obci, tzv. veci verejné ?! 

Ing. Slebodník vyzval poslancov OZ, aby povedali, aké úvery máme, v ktorom roku boli 

vzaté a na aký účel. 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer, ktorý nesúhlasí s výtkou občana Ing. Slebodníka 

o nekomunikácii s verejnosťou a vysvetlil: 

- Obecné zastupiteľstvá sú verejné a priamo nahrávané na web obce 

- Podľa rokovacieho poriadku obce má každý z radu občanov možnosť vystúpiť na 

zasadnutí OZ a opýtať sa na čokoľvek 

- 1- krát ročne obec usporadúva verejnú schôdzu, kde sa občan môže  opýtať na 

čokoľvek, dokonca môže otázku poslať aj anonymne – písomne do schránky či 

elektronicky 

Následne položil otázku p. Slebodníkovi: „Akú máte predstavu, čo ešte by sme mali urobiť 

aby sme boli dostatočne transparentní ?“ 

         V krátkosti sa vyjadril ešte k prerokovávanej ceste: „ Ak by rekonštrukcia cesty na ul. 

Záhradnej stála 150 000 €, budem ten najšťastnejší človek, ale obávam sa, že to bude určite 

viac. 

Teraz podrobne popíšem aké úvery má obec: 

1. Úver vo výške 279 000 € z roku 2003 na plynofikáciu – 13 rokov sa nesplácal, ani 1 € 

nebolo splatené, dôvod neviem, keďže som nebol poslancom. 

2. Úver vo výške 45 675 € z roku 2004 na pozemky ul. Poľná – ten sa spláca 

3. Úver vo výške 90 000 € z 20.11.2014 na miestne komunikácie I.  – zobralo ešte staré 

zastupiteľstvo na opravu mietnych komunikácií 

4.  Úver vo výške 106 331,71 € z 31.3.2015 na miestne komunikácie II. – zobralo nové 

zastupiteľstvo, z dôvodu neuhradenej faktúry za opravu MK. 

Vystúpil starosta, vyjadril sa k úveru v bode č.4 vo výške 106 331,71 €, ktorý potvrdil, že 

jemu  ako poslancovi, ale aj ostatným občanom obce bolo na verejnej schôdzi v septembri 

2014 prezentované od bývalého starostu, že všetko ohľadne miestnych komunikácii bude 

vyplatené a k zobratému úveru 90 000 € už nepribudne ani euro. Mali sa pôvodne 

rekonštruovať štyri cesty podľa projektovej dokumentácie, ale robilo sa ich viacej. Cesty nie 

sú ani skolaudované. Dňa 10.12.2014 prišla faktúra od firmy ISK na uvedenú sumu 

106 331,71 € so 60 dňovou splatnosťou. Starosta žiadal  ISK o splátkový kalenár, ale táto 

žiadosť bola zamietnutá.  Obec musela rýchlo reagovať a zobrať úver aby vyplatila dlžnú 

sumu.  

Ing. Biskup konštatoval, že na ul. Záhradnej sa momentálne veľa urobiť nedá, je to dávnejší 

problém, ktoré toto OZ „zdedilo“. Potrebné sú financie a pozemky,  je obrovský problém s 

ich vysporiadaním. Zatiaľ by bolo vhodné dať na cestu aspoň spomínanú asfaltovú drť, aby 

sa po ceste dalo chodiť. Dobudúcna pracovať s projektovu štúdiou, aby sa cesta urobila už 

poriadne. Porozmýšľať nad prepojením ul. Záhradnej a ul. Školskej. Možno by bolo dobré 

rozdeliť rekonštrukciu cesty na etapy. 



Ing. Biskup sa vyjadril i k téme netransparentnosť/transparentnosť konania súčasného 

vedenia obce a poslancov OZ z ekonomického hľadiska. „Odkedy nastúpila hlavná 

kontrolórka obce p. Beláková , transparentnosť sa nenormálne zvýšila. Spomínaná úverová 

zaťaženosť je súčasťou záverečného účtu, ktorý je občanom k dispozícii a majú možnosť doň 

nahliadnuť,  lebo je zverejnený. Zároveň privítal snahu OZ o realizáciu krokov, ktoré by 

viedli k rekonštrukcii prístupovej cesty na ulici Záhradnej.  

 

K bodu 12. Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia 

existujúcej regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi.  

 

Spoločnosť Brantner Nova s.r.o., má záujem rozšíriť kapacitu skládky odpadu Kúdelník II. 

Preto nás požiadali o prijatie a schválenie uznesenia. 

 

Návrh uznesenia č. 96/12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach: 

a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom  

rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu s 

predpokladanou celkovou životnosťou skládky  do roku 2042, 

b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová 

Ves o 4. a 5. etapu , nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale 

udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš. 

  

Hlasovanie: (o 2007 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 96/12/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 13. Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce - zriaďovacia listina. 

 

Obec má záujem zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor obec Letanovce ( DHZO Letanovce ), 

v súčasnosti máme prihlásených 17 členov. Veliteľa DHZO vymenúva starosta obce 

a schvaľuje OZ. Navrhnutý na túto funkciu bol p. Erik Kacvinský. 

Mgr. Pavol Toporcer chce poďakovať ľuďom, ktorí sa na to podujali a urobia niečo 

v prospech  obce a nás všetkých. Starosta konštatoval, že obec podporí vznik nových združení 

v obci. 

 

Návrh uznesenia č. 97/12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce 



podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 11.12.2017. 

 

Hlasovanie: (o 2012 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 97/12/2017  bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 98/12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje vymenovanie p. Erika Kacvinského do 

funkcie veliteľa DHZO Letanovce. 

 

Hlasovanie: (o 2014 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 98/12/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 14. Miestna občianska poriadková služba v obci Letanovce – informácia o 

schválenej žiadosti. 

 

Starosta vyzval Mgr. Klaudiu Nemčíkovú, aby informovala prítomných o schválenej žiadosti.  

Bol nám schvalený projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorý je 

financovaný z prostriedkov európskej únie a ministerstva vnútra SR. Účastníkmi bude osem 

členov, ktorých zamestnáme. Platové podmienky: minimálna mzda plus nejaké bonusy. 

Realizovať by sa malo začať od marca, trvanie projektu je 36 mesiacov, spoluúčasť vo 

financovaní je 5 %. 

Mgr. Pavol Toporcer chce poďakovať tým, ktorí sa pričili o schválenie tejto žiadosti. 

 

K bodu 15. Informácia o právoplatne skončenom súdnom spore (sp. značka 

1C/328/2015) vo veci neodôvodeného obohatenia obcou Letanovce  (nájomné - 

Kláštorisko, žalobca p. Štefan Gáll). Návrh na odpis pohľadávky- nájomné Kláštorisko 

(p. Štefan Gáll). 

 

Okresný súd vydal Rozsudok vo veci  zaplatenia sumy 68 756,45 €. Hlavnú časť rozsudku 

prečítal starosta. Súd rozhodol takto: 



1. Súdne konanie o zaplatenie sumy 52 557,81 € zastavuje 

2. Žalovaný je povinný žalobcovi zaplatiť 4 049,66 € spolu s 5,5 % ročným úrokom 

z omeškania od 23.6.2015 až do zaplatenia, všetko v lehote do troch dní od 

právoplatnosti tohoto rozsudku. 

3. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamieta. 

4. Žalovanému sa priznáva náhrada trov konania v pomere 88 % s tým, že o výške 

náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, 

ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník. 

V prvých troch bodoch je rozsudok právoplatný, v 4. bode sa žalobca odvolal. 

 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer konštatuje, že obec eviduje pohľadávku, t.j. dva ročné nájmy 

za dané nehnuteľnosti na Kláštorisku v sume 16 198, 64 €. Obec už vie, že nemá nárok na 

túto sumu za nájom, ale kým súd právoplatne nerozhodol, tak sme pohľadávku nemohli 

odpísať. 

 

Návrh uznesenia č. 99/12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje odpis pohľadávky nájomné – Kláštorisko za 

obdobie rokov 2014 – 2015 v celkovej výške 16 198,64 €. 

 

Hlasovanie: (o 2028 hod) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol  

                   Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 99/12/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 17. Rôzne. 

 

Starosta vyzval prítomných, že ak majú nejaký podnet, aby s ním vystúpili. 

 

Z radu občanov vystúpil Ing. Slebodník, ktorý vyvrátil tvrdenie, že pozemok na ul. Záhradnej 

nie je cestou. Na liste vlastníctva obce je charakter tejto stavby, spôsob využitia č. 22 – 

pozemok na, ktorom je postavená inžinierska stavba, cestná miestna účelová komunikácia. 

Vystúpil poslanec Ing. Ján Vronč, ktorý tvrdí, že zo stavebného hľadiska je to diskutabilné. 

 

Mgr. Klaudia Nemčiková navrhuje doplniť bytovú a sociálnu komisiu o nového člena. 

Starosta túto problematiku odporúča prerokovať na najbližšom OZ. 

 

Ing. Kramárová chce vystúpiť zo stavebnej komisie. Starosta nahvrhuje prerokovať a vyradiť 

člena komisie na najbližšom OZ. 

 



 

 

K bodu 18. Záver 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a poprial pokojné a požehnané vianočné sviatky. 

Zároveň pozval prítomných na vianočný punč, ktorý sa bude konať 25.12.2017 po 

Vinanočnom koncerte. Starosta ukončil OZ o 20:37 hodine. 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                Slavomír Zahornadský 

                                                                                                                       starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Zuzana Lesňaková a Ing. Ján Vronč 

Zverejnené na obecnej tabuli: 09.01.2018 


