
 

Zápisnica 
z  1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 16.2.2018 so začiatkom o 17.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci :           Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč,           

                           Štefan Trojan, Šefčík Ján, Maroš Neupauer príchod o 18: 43 hodine. 

Neprítomní:      Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Ing. Dušan Kažmír 

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená- prednostka OcÚ,  Danuša Beláková- kontrolórka  

                            obce. 

Občania:           Marián Lesňák 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac  

      september 2017. 

5. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2017. 

6. Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce 

Letanovce. 

7. Žiadosti o dotácie na rok 2018 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie. 

8. Plán zastupiteľstiev na rok 2018. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach.  

10. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce. 

11. Rôzne 

12. 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 obce, hlavnú kontrolórku obce Letanovce. 

Neprítomní poslanci:Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Ing. Dušan Kažmír, Maroš Neupauer. 

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. Pavol Toporcer a Štefan Trojan. 

Návrh uznesenia č. 01/02/2018 

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

Toporcera a Štefana Trojana a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie:  (o 1708 hod)     

Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                       Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 01/02/2018 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. 

 

Vystúpila poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňaková navrhuje, doplniť za bod č. 9 bod č. 10 

v znení: Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území 

obce Letanovce v roku 2018. 

 

Návrh uznesenia č. 02/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za  bod č. 9 doplniť bod č.10 v znení: Schválenie výšky dotácie 

na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce Letanovce v roku 2018. 

 

Hlasovanie:  (o 1711 hod)     

Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                       Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 02/02/2018 bolo prijaté. 

 Vystúpila prednostka OcÚ Mgr. Nikola Zvalená, ktorá navrhuje za bod č. 10 doplniť bod č. 

11  v znení: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2017.  

 

Návrh uznesenia č. 03/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 10 doplniť bod č. 11 v znení: Správa hlavnej 

kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2017. 

 

Hlasovanie:  (o 1711 hod)     



Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                       Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 03/02/2018 bolo prijaté. 

Vystúpil starosta obce, ktorý navrhuje doplniť za bod č. 11, bod č. 12 v znení: Schválenie 

zmluvných podmienok pre kúpu nehnuteľnosti, ostatné body sa posúvajú.  

Návrh uznesenia č. 04/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 11 doplniť bod č. 12 v znení: : Schválenie zmluvných 

podmienok pre kúpu nehnuteľnosti, ostatné body sa posúvajú.  

Hlasovanie:  (o 1715 hod)     

Za:           5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 04/02/2018 bolo prijaté. 

 

Starosta odporúča schváliť program OZ s doplnenými bodmi. 

 

Návrh uznesenia č. 05/02/2018 

 

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. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac  

      september 2017. 

5. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2017. 

6. Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce 

Letanovce. 

7. Žiadosti o dotácie na rok 2018 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie. 

8. Plán zastupiteľstiev na rok 2018. 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach.  

10. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce 

Letanovce v roku 2018. 

11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2017. 



12. Schválenie zmluvných podmienok pre kúpu nehnuteľnosti. 

13. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce. 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Hlasovanie:  (o 1715 hod)     

Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 05/02/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia zo 8. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2018 a konštatoval, že 

všetky uznesenia prijaté na tomto OZ sú splnené.  

Návrh uznesenia č. 06/02/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení zo 8. zasadnutia OZ konaného dňa 

11.12.2018 a konštatoval, že uznesenia č. 79/12/2017 - 99/12/2017 - sú splnené. 

Hlasovanie: (o 1732  hod)     

Za:            5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 06/02/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.4 Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za 

mesiac september 2017. 

Starosta udelil slovo kontrolórke obce pani Danuši Belákovej, ktorá konštatovala:  

Pri tejto kontrole boli kontrolované  nasledovné doklady: - pokladničná kniha č. 9/2017, 

príjmové doklady č. 1147-1235, výdavkové pokladničné doklady č. 458-532/2017, kniha 

došlých faktúr č. 9/2017 , došlé faktúry č. 675-763/2017.  

U kontrolovaných dokladov som zistila niekoľko nedostatkov: 

- doplnenie textu na krycích listoch pri došlých faktúrach 

- pri výkone motorových vozidiel, žiadať od dodávateľov  odsúhlasenie výkonov na základe 

zodpovedného zamestnanca obce. 

- aktualizovať zodpovednosť zamestnancov pri výkone FK  (finančnej kontroly) 



- odporúčanie vykonať kontrolu na mieste v ŠJ, MŠ a Komunitnom centre. 

K dnešnému dňu boli viaceré pochybenia odstránené. Od nového roka nastáva zmena  pri 

rozpočtovaní školskej jedálne, kde sa príjmy aj výdavky zapájajú do rozpočtu. Starosta vyzval 

poslancov, aby sa vyjadrili k danému bodu. Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer a opýtal 

sa, či tieto príjmy a výdavky v ŠJ budú od 1.1.2018 zapojené do bežných príjmov a výdavkov 

obce v rámci rozpočtu, čo teoreticky poskytuje možnosť obci zobrať vyšší úver (v prípade 

potreby) v budúcnosti .  

Návrh uznesenia č. 07/02/2018 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly účtovných dokladov 

obce Letanovce za mesiac september 2017 a ukladá zodpovedným zamestnancom povinnosť 

priebežne odstrániť nedostatky zistené kontrolou. 

 

Hlasovanie: (o 1737 hod) 

Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 07/02/2018 bolo prijaté. 

         

K bodu č. 5.  Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 

2017. 

 

HK konštatuje, že pri tejto kontrole, ktorú vykonáva raz ročne nezistila nedostatky, ku ktorým 

by bolo potrebné  prijímať opatrenia. Poďakovala prednostke OcÚ Mgr. Nikole Zvalenej, 

ktorá počas celého roka 2017 riadila a vykonávala činnosti spojené s kontrolovanou agendou. 

 

Návrh uznesenia č. 08/02/2018 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly plnenia uznesení za 

rok 2017. 

 

Hlasovanie: (o 1741 hod) 

Za:             5  (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 08/02/2018 bolo prijaté. 

 

 

 

 



 

K bodu č. 6 Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku 

obce Letanovce. 

  

Vystúpila HK, konštatovala, že v minulosti sa už na tomto úseku vykonalo viacero kontrol. 

Na základe tejto správy, ktorá bola vypracovaná v novembri sme už upravili VZN 

o miestnych daniach a poplatku. Viacero nedostatkov bolo odstránených  a zapracovaných do 

VZN, ktoré bolo schválené v decembri 2017  a účinné od 1.1.2018. V tejto agende sa urobil 

kus roboty, ale stále je ešte čo odstraňovať. 

Napriek tomu odporúčala vykonať tieto opatrenia: 

- zosúladiť daňové konanie u daňovníkov - právnických osôb ( napr. urbár, družstvo) 

- vykonať v celkom katastri inventúru pozemkov 

 

Návrh uznesenia č. 09/02/2018 

 

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

miestnych daní a poplatku obce Letanovce. 

 

Hlasovanie: (o 1741 hod) 

Za:             5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 09/02/2018 bolo prijaté. 

K bodu č. 7 Žiadosti o dotácie na rok 2018 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie. 

 

Starosta oboznámil prítomných s prijatými žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce. Podľa 

platného VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Letanovce sú žiadatelia  

povinní doručiť žiadosť do konca októbra, následne boli   žiadosti  zakomponované do návrhu 

rozpočtu na rok 2018. OZ schvaľuje výšku poskytnutej dotácie uznesením a v poslednom rade 

sa uzatvára zmluva o poskytnutí finančnej dotácie so žiadateľom. 

Na rok 2018 boli podané 4 žiadosti s požadovanou výškou dotácie: ŠK Breznovica Letanovce 

14 800 €,  OZ TJ Družstevník Letanovce 3 000 €, Slovenský zväz chovateľov OZ 500 €, 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce 6 000 €.  

 

Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer a porovnal žiadosti o dotáciu na rok 2017 a rok 2018. 

Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Letanovce bolo v roku 2017 schválené 2 000 € a v roku 2018 

navrhujem schváliť plnú výšku,  ktorú žiadali t. j. 6 000 € z dôvodu rekonštrukcie fasády 

kostola Všetkých svätých, ktorý je zároveň aj Národnou kultúrnou pamiatkou. Slovenský zväz 

chovateľov OZ mal schválenú dotáciu na rok 2017 - 500 €. Na rok 2018 by sme ostali pri tej 

istej čiastke t. j. 500 €. OZ TJ Družstevník Letanovce mal schválenú dotáciu na rok 2017  vo 

výške 2 600 €, na rok 2018 im schválime dotáciu v plnej výške t. j. 3 000 €. ŠK Breznovica 

Letanovce mala v roku 2017 schválenú dotáciu vo výške 12 300 €, na rok 2018 žiadajú 

dotáciu vo výške 14 800 €, ale navrhujem schváliť  dotáciu vo výške 14 300 €. Spomínané 

navýšenie oproti minulému roku je z dôvodu  zvýšenej spotreby elektrickej energie  pri 

vykonávaných stavebných prácach, ktoré boli uskutočnené v roku 2017 a budú pokračovať 



ďalej.  Dobudúcna uvažujeme s čiastočným temperovaním uvedených zrekonštruovaných 

šatní v športovom areáli.  

ŠK Breznovica Letanovce podala žiadosť o finančnú dotáciu na Slovenský futbalový zväz 

a bude podávať žiadosť na športové vybavenie do konca marca 2018. Od minulého roka   

ľudia môžu poukázať OZ 2 % z dane. Za rok 2017 sa  podarilo vyzbierať celkom peknú 

sumu, ktorá bola použitá na kúpu zavlažovacieho vozíka. V súčasnosti má ŠK Breznovica 

Letanovce - futbalový oddiel zriadené štyri mužstvá: A- dospelí, dorastenci, žiaci a prípravka. 

Naším úsilím je, aby bol športový areál do konca roka 2018  vynovený, aby spĺňal požiadavky 

reprezentatívneho priestoru a mohli sme byť na neho hrdí ako obec.  

 

Vystúpil poslanec Ing. Ján Vronč, položil otázku: „ Prečo žiadali OZ TJ Družstevník 

Letanovce navýšiť dotáciu oproti minulému roku.„ ? Dôvodom je vznik nového družstva 

Letanovce D, kde hrajú deti a mládež pod trénerskou rukou p. Pavlanského.  

Mgr. Pavol Toporcer, spomenul aj opravu opotrebovanej palubovky v telocvični v spolupráci 

s CZŠ J. Sklenára v Letanovciach. Bola to väčšia investícia, ktorá nešla priamo pre OZ TJ 

Družstevník Letanovce ale pre všetkých, ktorí využívajú priestory telocvične ( deti zo školy, 

STO Letanovce, futbalisti a ženy, ktoré cvičia zumbu). 

 

HK navrhuje zvážiť v otázke dotácií či dáme všetky finančné prostriedky z rozpočtu obce, 

alebo špecifikujeme čiastku z podielových daní, ktorú dostávame na deti od 5-15 rokov. Obec 

by mala preukázané, že tieto fin. prostriedky vynaložila na uvedenú vekovú skupinu. Poslanci 

sa dohodli, že to zvážia v priebehu roka.  

 

Návrh uznesenia č. 10/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje v roku 2018 dotácie pre jednotlivých žiadateľov na základe 

žiadostí v sumách: 

 

ŠK Breznovica Letanovce 14 300 € 

OZ TJ Družstevník Letanovce  3 000 € 

Slovenský zväz chovateľov OZ  500 € 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce 6 000 € 

 

Hlasovanie: (o 1806 hod) 

Za:               (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 10/02/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8  Plán zastupiteľstiev na rok 2018.  

 

Poslanci obdržali plán zastupiteľstiev na rok 2018 v takomto znení: 

 

16.2.2018, 26.4.2018, 28.6.2018, 6.9.2018, 25.10.2018.  

 



Starosta poznamenal, že rok 2018 je aj volebným rokom, preto sme neurčili decembrové 

zastupiteľstvo v harmonograme zastupiteľstiev. Plán je nastavený tak, aby sme dodržali literu 

zákona, kedy musí byť  OZ aspoň raz za 3 mesiace. Predpokladáme, že budú aj nejaké OZ 

mimo harmonogramu podľa potreby.  

 

Návrh uznesenia č. 11/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje  harmonogram zasadnutí OZ v roku 2018, a to nasledovne v 

dátumoch:       16.02.2018 

                        26.04.2018 

                        28.06.2018 

                        06.09.2018 

                        25.10.2018 

                       

Hlasovanie: (o 1811 hod) 

Za:               (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 11/02/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9 Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým 

pobytom v Letanovciach. 

 

Starosta vyzval poslankyňu Mgr. Zuzanu Lesňákovú, aby nám vysvetlila obsah VZN 

v krátkosti. Príjemcami dotácie podľa VZN sú: 

- MŠ v Letanovciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

- ŠJ v Letanovciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

- CZŠ J. Sklenára pre Školský klub detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi 

- poskytovateľ záujmovej činností detí na základe žiadostí 

 

Na konci roka 2017  boli na internetovej stránke ministerstva zverejnené normatívy na rok 

2018 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia. Na základe normatívu, 

koeficientu a prepočtových vzorcov v jednotlivých zariadeniach sme prepočítali výšku 

dotácie na žiaka. 

 

MŠ- dotácia nižšia ako v roku 2017 

      - pokles detí z 50 na 36 detí 

      - dotácia na 1 dieťa navštevujúce MŠ vo výške  2 297,841 € 

      - dotácia na 36 detí vo výške  82 722,276 € 

 

Správa školských zariadení- dotácia na správu budovy MŠ vo výške 4 545,18 € 

 

ŠKD ( Školský klub detí) 

- zmena nastala pri výpočte dotácie pre ŠKD, doteraz sa dotácia vypočítala na počet  všetkých 



detí navštevujúcich školu, po novom sa dotácia počíta na základe reálneho počtu detí 

navštevujúcich ŠKD, t.j. 29 detí. 

- dotácia na 29 detí je vo výške 14 645,58 €, aj keď požiadavka zo strany školy bola na sumu 

16 600 € 

 

ŠJ- dotácia na všetkých 483 potencionálnych stravníkov je v sume 73 177,398 € 

 

Záujmová činnosť detí (ZČD) 

- dotácia na záujmovú činnosť detí vo veku od 5-15 rokov, počet detí 456, na 1 dieťa dotácia 

v sume 92,587 €  spolu 42 219,672 € 

- žiadatelia na ZČD:  

1. Centrum voľného času, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves  

2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie (pre CVČ pri ZŠ Povýšenia  

            sv. Kríža, Smižany)  

3. Základná škola, Komenského ul. 3, Smižany  

 

Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer a konštatoval, že výška podielových daní bude 

o 3 000 € nižšia ako minulý rok. Dôvodom je pokles počtu detí v materskej škole z 50 na 36 

detí a zmeny pri výpočte dotácie pre ŠKD. Ak by sa počet detí v MŠ  nezmenil a výpočet pre 

ŚKD by ostal po starom, obec  by mala o 60 000 € vyššie podielové dane. Od roku 2018 sú 

počty zreálnené hlavne pre ŠKD. Ak bude počet detí v MŠ narastať, tak bude výška 

podielových daní stúpať a naopak.  

 

Návrh uznesenia č. 12/02/2018 

 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým 

pobytom v Letanovciach. 

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

prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1821 hod) 

Za:             5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 12/02/2018  bolo prijaté. 

 

K bodu č. 10  Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na 

území obce Letanovce v roku 2018. 

 

Podľa prepočtov dostáva obec na ZČD v rámci podielových daní dotáciu na jedného žiaka 

v sume 92,587 €, avšak obec má právo túto sumu prehodnotiť. Odvíjame sa od sumy, ktorú 

poslanci schválili minulého roku, t. j. 80 € na dieťa a rok. V týchto intenciách budeme 

pokračovať,  konštatuje poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňaková. 

 

 



 

Návrh uznesenia č. 13/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje výšku dotácie  na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Letanovce v roku 2018 v celkovej výške na dieťa a rok pre týchto 

žiadateľov: 

1. Centrum voľného času, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves vo výške  80 € na dieťa a rok. 

2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie (pre CVČ pri ZŠ Povýšenia sv. 

Kríža, Smižany) vo výške  80 € na dieťa a rok. 

3. Základná škola, Komenského ul. 3, Smižany vo výške 80 € na dieťa a rok. 

 

Hlasovanie: (o 1826 hod) 

Za:             5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 13/02/2017  bolo prijaté. 

 

 

K bodu 11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 

2017.   

 

Vystúpila HK a v tejto správe vyhodnotila celoročnú kontrolnú činnosť, kde popísala správy 

z vykonaných kontrol za rok 2017. V roku 2017 nebola jedna kontrola ukončená, jedná sa 

o kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016, dôvodom bola rozsiahlosť tejto 

inventarizácie s absenciou 20- tich rokov. Bolo potrebné vyhľadať v archíve ceny, na základe 

ktorých vieme určiť cenu majetku a následne ho zaradiť v zmysle zákona o účtovníctve. 

HK obce ďalej konštatovala: „Mimo plánu kontrol pracujem a aktívne  sa podieľam na 

príprave VZN, venujem sa preventívnej činnosti, zúčastňujem sa  na pracovných stretnutiach 

a obecných zastupiteľstvách. V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení som 

povinná vypracovať stanoviská k záverečnému účtu obce, k návrhu rozpočtu obce a iné.  

Obec mi vytvára dobré podmienky pri vykonávaní kontrolnej činnosti. 

 

Príchod poslanca Maroša Neupauera o 18:43 hodine. 

 

Vystúpil poslanec Mgr. Pavol Toporcer a poďakoval HK za jej pomoc, poradenskú 

a konzultačnú činnosť a prácu, ktorú pre nás vykonáva. 

 

Návrh uznesenia č. 14/02/2018 

 

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

rok 2017. 

 

Hlasovanie: (o 1845 hod) 



Za:             5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  1 ( Maroš Neupauer)  

 

Uznesenie č. 14/02/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 12. Schválenie zmluvných podmienok pre kúpu nehnuteľnosti. 

 

Starosta konštatoval, že kúpa týchto nehnuteľností bola viackrát prejednávaná na pracovných 

stretnutiach, navrhuje schváliť podmienky kúpy nehnuteľnosti. 

 

Návrh uznesenia č. 15/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje zmluvné podmienky kúpy nehnuteľností v katastrálnom území 

Letanovce - stavby zapísané na liste vlastníctva č. 1277, súpisné číslo 607 na pozemku 

parcelné číslo KN - C 3690/18 a KN - C 3702/8 a súpisné číslo 603 na pozemku parcelné 

číslo KN - C 3690/22, KN - C 3690/23 a KN - C 3702/9 spolu s príslušenstvom. Predávajúci 

Slovenská republika. Kúpna cena stanovená súdnoznaleckým posudkom bude zaplatená 

v dvoch splátkach. 

 

Hlasovanie: (o 1858 hod) 

Za:             5 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  1 ( Maroš Neupauer)  

 

Uznesenie č. 15/02/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 16. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce.  

 

Starosta  vysvetlil, že je potrebné, aby toto zvolanie zhromaždenia obce bolo schválené 

uznesením, čo je vo výlučnej kompetencii OZ. Termín je stanovený na 18.3.2018, t.j. nedeľa 

so začiatkom o 15.00 hodine. Poslanci konštatovali, že občanov budeme informovať 

prostredníctvom rozhlasu, sms a emailom. 

 

Návrh uznesenia č. 16/02/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje zvolanie zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie vecí 

verejných na  18. 3. 2018 v  priestoroch KD v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: (o 1902 hod) 

Za:             6 (Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan,  

                    Ján Šefčík, Maroš Neupauer) 

Proti:          0 



Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 16/02/2017  bolo prijaté. 

 

K bodu 14. Rôzne 

 

Starosta vyzval poslancov, ak majú nejaký príspevok do prejedávaného bodu, nech vystúpia.  

 

K bodu 15. Záver 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ o 19:03 hodine. 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                Slavomír Zahornadský 

                                                                                                                       starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan 

Zverejnené na obecnej tabuli: 14.3.2018 


