
 

Zápisnica 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 18.6.2018 so začiatkom o 18.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

                           Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan, Ján Šefčík. 

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

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

                            obce, Mgr. Klaudia Nemčíková –zamestnanec obce 

Občania:            Marián Lesňák, Ing. Jozef Neupauer, Michal Zvalený. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2017. 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018. 

8. Doplnenie zámerov pre čerpanie úveru. 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Schválenie zámeru obce- zámena pozemkov 

11. Schválenie zámeru obce- nájom NKP Kartuziánsky kláštor. 

12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné 

Všeobecne záväzné nariadenia. 

13. Zásady odmeňovania poslancov. 

14. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Letanovciach. 

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie - v 

súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

16. Určenie počtu poslancov na  celé nasledujúce  volebné  obdobie – v súlade s § 11 

ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

17. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

18. Komunitný plán- aktualizácia. 

19. Rôzne. 

20. Záver. 
 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 18:03 hodine.  Privítal 

prítomných poslancov OZ,  zamestnancov obce, hlavnú kontrolórku obce Letanovce. 

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



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

Za zapisovateľku bola určená  prednostka OcÚ: Mgr. Nikola Zvalená. 

Za overovateľov boli určení poslanci: Mgr. Pavol Toporcer a Ján Šefčík. 

 

Návrh uznesenia č. 31/06/2018 

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

Šefčíka a Mgr. Pavla Toporcera a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie:  (o 1805 hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 31/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ. 

Starosta prečítal program zasadnutia OZ a vyzval poslancov, aby hlasovali za jeho schválenie. 

Až následne, po schválení programu im bude udelené slovo a môžu sa vyjadriť k presunutiu, 

resp. doplneniu nejakých bodov do programu zasadnutia. 

 

Návrh uznesenia č. 32/06/2018 

 

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 nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2017. 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018. 

8. Doplnenie zámerov pre čerpanie úveru. 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Schválenie zámeru obce- zámena pozemkov 

11. Schválenie zámeru obce- nájom NKP Kartuziánsky kláštor. 

12. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné 

Všeobecne záväzné nariadenia. 

13. Zásady odmeňovania poslancov. 

14. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Letanovciach. 

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie - v 



súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

16. Určenie počtu poslancov na  celé nasledujúce  volebné  obdobie – v súlade s § 11 

ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

17. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

18. Komunitný plán- aktualizácia. 

19. Rôzne. 

20. Záver. 

 

Hlasovanie:  (o 1806  hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 32/06/2018 bolo prijaté. 

Starosta vyzval poslancov k doplneniu, resp. k návrhu na zmenu v poradí bodov programu. 

Vystúpil poslanec, Mgr. Pavol Toporcer, a navrhoval bod č.10 presunúť za bod č.3 . Ostatné 

body sa automaticky posúvajú. 

 

Návrh uznesenia č. 33/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č.3 presunúť bod č.10 v znení: Schválenie zámeru obce 

– zámena pozemkov, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie:  (o 1807 hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 33/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 15.5.2018 a konštatoval, že 

uznesenia č. 17-26/05/2018  sú splnené, uznesenia 27-28/05/2018 neboli prijaté, uznesenie 

29/05/2018 je splnené a  uznesenie 30/05/2018 je v plnení.   

 

Návrh uznesenia č. 34/06/2018 

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

15.5.2018 a konštatuje, že uznesenia č. 17/05/2018 - 26/05/2018  sú splnené, uznesenia 

27/05/2018 a 28/05/2018 neboli prijaté, uznesenie 29/05/2018 je splnené a  uznesenie 

30/05/2018 je v plnení.   

 



Hlasovanie: (o 1813  hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 34/06/2018 bolo prijaté. 

K bodu č.4:  Schválenie zámeru obce - zámena pozemkov 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ, dňa 15.5.2018, schválili poslanci zámer na zámenu 

pozemkov medzi obcou a vlastníkmi pozemkov: p. J. Kramára, p. Ľ. Kramára, p. Marty 

Mesarčíkovej, p. K. Skrínskej, ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote po dobu 15 dní. Na 

tomto zasadnutí OZ sa pristúpilo k ďalšiemu kroku, a to k odsúhlaseniu tohto zámeru, aby sa 

tak mohlo pokračovať v ďalších krokoch vyplývajúcich z legislatívy pri prevode majetku 

obce. Starosta odporúčal poslancom tento zámer odsúhlasiť, aby sa v nadchádzajúcom období  

mohlo reálne pristúpiť k spomínanej zámene. 

 

Návrh uznesenia č. 35/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku obce formou zámeny,  spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm.  

e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nasledovne: 

 

1. predmet zámeny za Obec Letanovce: nehnuteľnosť – pozemok parc. C KN č. 

2511/122 o výmere 373 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha nádvorie, k. ú. 

Letanovce, ktorý je vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na 

liste vlastníctva č. 1, ako výlučné vlastníctvo obce Letanovce 

 

2.  predmet zámeny za podielových vlastníkov   

• Jozefa Kramára, r. Kramár, Hanulová 200, 053 13 Letanovce,  

• Marty Mesarčíkovej, r. Kramárovej, Kamenná baňa 223/31, 060 01 Kežmarok 

• Kristíny Skrinskej, r. Kramárovej, Hlavná 113, Veľká Franková 

• Ľudovíta Kramára, r. Kramár, Tkáčska 1/35, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

2.1    pozemky v podielovom vlastníctve  Jozefa Kramára, r. Kramár, Hanulová 200,  

         053 13 Letanovce nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce,  

         k. ú. Letanovce vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor: 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 



• pozemok parc. E  KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: : trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 1300 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91608 o výmere 281 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

60/960 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 719 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92096 o výmere 1718 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/150 

 

2.2       pozemky v podielovom vlastníctve  Marty Mesarčíkovej, r. Kramárovej, 

Kamenná baňa   223/31, 060 01 Kežmarok, nachádzajúce sa v okrese Spišská 

Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 533 ako: 

• pozemok parc. C  KN č. 2511/35 o výmere 2302 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, podiel: 195/23864 

 

- na liste vlastníctva č. 675 ako: 

• pozemok parc. C  KN č. 2512/4 o výmere 327 m2, druh pozemku: ostatná plocha , 

podiel: 1/2 

 



- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

  

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku:  trvalý trávnatý 

porast , podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku:  trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha , 

podiel: 1/32 

 

 

- na liste vlastníctva č. 1300 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91608 o výmere 281 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

60/960 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 534 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90271/48 o výmere 5529 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

podiel: 1/314 

• pozemok parc. E  KN č. 90271/49 o výmere 756 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

podiel: 1/314 

 

2.3.  pozemky v podielovom vlastníctve  Kristíny Skrinskej, r. Kramárovej, Hlavná 113,     

        Veľká Franková, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú.    

        Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor: 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 



• pozemok parc. E  KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

•  

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E  KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

podiel: 1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 1174 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 90228/221 o výmere 9 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/2 

 

- na liste vlastníctva č. 63 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 91023 o výmere 838 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

2/16 

• pozemok parc. E  KN č. 2472 o výmere 280 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

2/16 

 

2.4. pozemky v podielovom vlastníctve   Ľudovíta Kramára, r. Kramár, Tkáčska 1/35,    

       052 01 Spišská Nová Ves, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanov- 

       ce, k. ú. Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

       odbor : 

 

- na liste vlastníctva č. 1237 ako: 



• pozemok parc. E KN č. 90258 o výmere 75 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 997 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/2 o výmere 34 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/2 o výmere 260 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast , podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 260 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 90234/3 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda , podiel: 

1/48 

• pozemok parc. E KN č. 91590/3 o výmere 289 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 119 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91588 o výmere 265 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, podiel: 1/48 

 

- na liste vlastníctva č. 1082 ako: 

• pozemok parc. E KN č. 91598 o výmere 340 m2, druh pozemku: ostatná plocha , 

podiel: 1/32 

  

- na liste vlastníctva č. 368 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 92095 o výmere 1908 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/32 

 

- na liste vlastníctva č. 339 ako: 

• pozemok parc. E  KN č. 438 o výmere 91 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/2   

• pozemok parc. E  KN č. 90267/2 o výmere 252 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 

1/2   

 

Pozemok parc. C KN č. 2511/122, k. ú. Letanovce nadobudnú Jozef Kramár, Marta 

Mesarčíková, Kristína Skrínska a Ľudovít Kramár do podielového spoluvlastníctva, 

každý z nich v podiele 1/4 k celku, spolu vo výmere 373 m2. 

 

Pozemky uvedené v bodoch 2.1-2.4 získa obec Letanovce do výlučného vlastníctva 

v celosti, spolu vo výmere  924,74 m2 . 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje nasledovné 

skutočnosti:  

 

Vyššie uvedené pozemky Jozefa Kramára, Marty Mesarčíkovej, Kristíny Skrínskej, Ľudovíta 



Kramára sú dlhodobo využívané na verejnoprospešné účely (napr. miestne komunikácie, 

účelové prístupové komunikácie, pozemky v športovom areály) a pozemok vo vlastníctve 

obce Letanovce parc. C KN č. 2511/122 neslúži na uspokojovanie verejných potrieb a ani nie 

je inak obcou využívaný, zámenou pozemkov obec Letanovce získa vlastnícky vzťah k tým 

nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme obyvateľov obce Letanovce. 

Zámena pozemkov v uvedenom rozsahu bude realizovaná bez vzájomného finančného 

vyrovnania. 

 

O slovo sa prihlásil poslanec, Mgr. Pavol Toporcer a žiadal k adrese p. Kristíny Skrínskej 

doplniť PSČ k obci Veľká Franková (059 78). Zapisovateľka tak hneď urobila. Následne 

starosta vyzval poslancov k hlasovaniu v predmetnej veci: 

 

Hlasovanie: (o 1821  hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Starosta následne konštatoval, že pri hlasovaní o prevode majetku obce bola dodržaná 

zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny všetkých poslancov.  

 

Uznesenie č. 35/06/2018 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č.5: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce  

k 31.12.2017. 

 

Starosta pripomenul, že poslanci túto Správu audítorky obdržali v materiáloch k OZ a mali 

možnosť sa s ňou dôkladne oboznámiť. Následne ich vyzval k prípadným otázkam. Vystúpil 

poslanec, Mgr. Pavol Toporcer a vzniesol starostovi požiadavku, ktorá sa týkala ešte 

predchádzajúceho bodu, a to: aby udelil slovo prítomnej p. Marte Mesarčíkovej 

/spoluvlastníčky pozemkov pri zámene. 

Starosta tak urobil, slovo si vzala p. Mesarčíková, ktorá mala následné otázky: „ Nie je na 

pozemok udelená nejaká ťarcha? Odkedy je na pozemku umiestnený elektrický stĺp, 

nepamätám sa, aby tam v minulosti bol osadený? Je za to zodpovedný predchádzajúci 

starosta, ktorý využil svoje postavenie a premiestnil ho zo svojho pozemku v susedstve na 

obecný pozemok? Nie je tým pozemok znehodnotený?“ Viacerí poslanci potvrdili, že si 

pamätajú, že ten stĺp je tam osadený dlhodobo, no je možné overiť to. Poslanec, Mgr. 

Toporcer už v tejto veci oslovil VSD, konkrétne: Oddelenie manažmentu vlastníckych 

vzťahov, ktoré by na tieto otázky mali podať jednoznačnú odpoveď. Zároveň zistil, že 

elektrárne pri osadzovaní el. stĺpov na súkromných pozemkoch, poskytujú ich majiteľom 

jednorázovú kompenzáciu. Pokúsime sa zistiť, či aj v tomto prípade bola vyplatená a komu. 

V posledných dňoch bolo pri tomto stĺpe zamestnancami VSD zakopané uzemnenie, starosta 

kontaktoval p. Mesarčíkovú, aby o tom vedela a vybrala sa taká alternatíva, ktorá by týmto 



zásahom neznehodnotila pozemok. Starosta položil p. Mesarčíkovej otázku, či toho času ešte 

stále obecný pozemok môže obec pokosiť. Pani Mesarčíková súhlasila a vyslovila 

poďakovanie starostovi, že sú v permanentnej komunikácii ohľadom pozemku. 

 

Po tejto rozprave sa OZ vrátilo k problematike bodu č.5. Keďže poslanci nemali žiadne 

pripomienky, starosta prečítal prítomným: List odporúčaní za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 

31.12.2017, ktorého cieľom bolo audítorkou podať návrhy a odporúčania, ktorých 

dodržiavanie prispeje k zlepšeniu vedenia účtovníctva obce. Tento list sa poskytuje výlučne 

pre informáciu poslancom, vedeniu obce a ostatným jej pracovníkom, pričom ho nemožno 

považovať za ucelený zoznam  všetkých zlepšení, ktoré by sa dali zaviesť.  

Starosta následne konštatoval, že stanoviská audítorky sa od r.2015 menia, postupne sme 

prešli od negatívneho auditu k auditu s výhradami, ktorých korene siahajú do 

predchádzajúcich období. Kým sa s tým obec nevysporiada, takýto stav bude pretrvávať. Ide 

hlavne o to, že obec má na majetkových účtoch rozostavané stavby (cesty, most), ktoré 

neprešli kolaudáciou, a preto si ich obec nemôže pridať do svojho majetku. Z posledných 

období je takou stavbou verejný obecný rozhlas, ktorý takisto ešte neprešiel kolaudáciou, ale 

momentálne smerujú všetky kroky k tomu, aby to čím skôr bolo.  

Vystúpil poslanec, Mgr. Toporcer a položil starostovi otázku, ako chce obec postupovať 

v tomto smere ďalej, či má pripravený plán, aby sa súčasný stav odstránil. Starosta túto otázku 

taktiež položil audítorke, ktorá navrhla do rozpočtu na bud. rok vyčleniť čiastku na 

vysporiadanie pozemkov. Starosta konštatoval, že financie nepredstavujú až taký veľký 

problém, skôr si nevie predstaviť, ako osloviť všetkých majiteľov pozemkov, na ktorých sa 

neskolaudované stavby nachádzajú. Poslanec, Mgr. Toporcer, položil otázku: „Nevieme to 

riešiť verejnou vyhláškou?“ Ak stavebný zákon nehovorí iné, toto by bola najpriechodnejšia 

cesta ako danú situáciu vyriešiť z titulu veľkého počtu vlastníkov, niektorých aj neznámych. 

Vystúpil poslanec, Ing. Vronč, ktorý vidí ďalšie možné komplikácie vo vysporiadaní ciest 

napr. aj v tom, že neboli urobené okrem kolaudácie ani porealizačné zamerania, dokonca 

niekde chýba aj projektová dokumentácia. Poslanec, Mgr. Toporcer, navrhuje osloviť 

stavebný úrad, aby ten rozhodol, ako postupovať, ak už zrealizované stavby nemajú PD a nie 

sú doteraz skolaudované. Starosta spomenul, že problémovou stavbou je aj most na ulici 

Slobody, ku ktorému sme zatiaľ nenašli PD a nemáme ani kolaudačné rozhodnutie. Poslanec, 

Mgr. Toporcer, vzápätí podotkol, že všetky stavby, ktoré realizovalo už toto vedenie obce si 

vyžadujú komplexnú a často časovo náročnú administratívnu prípravu, ale je to hlavne kvôli 

tomu, aby sa nezopakovali chyby z minulosti a aby takéto stavby bolo možné bezproblémovo 

zaradiť do majetku obce. Prednostka, Mgr. Zvalená konštatovala, že situácia, ktorá teraz je 

bráni odpisom z hodnoty majetku, ktorá rokmi klesá. Ale podľa slov audítorky, by sa aj toto 

malo dať nastaviť. Na záver diskusie k tomuto bodu aj HK obce potvrdila, že obec na tomto 

musí popracovať, lebo následky takéhoto stavu môžu byť nepriaznivé napr. aj v tom, že ak by 

sa na neskolaudovaných stavbách stala nejaké škoda, obec nebude mať nárok na poistné 

plnenie. 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 36/06/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

obce Letanovce k 31.12.2017 

 

Hlasovanie: (o 1851  hod)     

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

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

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 36/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodom č.6, 7: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za 

rok 2017 a Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

 

HK obce, p. Danuša Beláková uviedla, že pri odborné stanovisko spracovala na základe 

predloženého a zverejneného Návrhu záverečného účtu obce Letanovce za rok 2017. Pri 

spracovaní záverečného účtu obce bol dodržaný postup podľa § 16, ods. 1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zákonnej lehote po skončení rozpočtového 

roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. 

Keďže materiál mali poslanci pred sebou, postupne s nimi prešla jednotlivé časti, 

okomentovala potrebné skutočnosti. 

 

Záver: HK odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Letanovciach schváliť Záverečný účet Obce 

Letanovce za rok 2017 bez výhrad.  

Upravený výsledok hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 142 685,34 € HK odporúča OZ 

použiť na tvorbu rezervného fondu obce v celom rozsahu.  

Zároveň odporučila OZ zostatok finančných prostriedkov vo výške 672,00 € použiť na tvorbu 

rezervného fondu ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia obce za minulé rozpočtové 

obdobia.  

Odporučila tiež spracovať inventarizáciu pohľadávok z titulu vodného a stočného, miestneho 

poplatku za KO a DSO a miestnych daní za minulé rozpočtové obdobia so spôsobom ich 

zabezpečenia a predložiť na rokovanie OZ spolu so Záverečným účtom za rok 2017. Zároveň 

vo stanovisku odporúča dôsledne rozlišovať krátkodobé a dlhodobé záväzky. 

 

Návrh uznesenia č. 37/06/2018 

 

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

za r. 2017. 

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



C.)   

• 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za 

rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 142 685,34 EUR . 

 

• 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných prostriedkov vo výške 672,00 

ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období na tvorbu rezervného 

fondu. 

 

Hlasovanie: (o 1907 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,    

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 37/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.8 : Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Letanovce na II. polrok 2018 bol 

v zmysle §18 f / 1 / b  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na 

úradnej tabuli obce  v termíne od  21. 5.2018 do 5.6.2018. 

HK obce, p. Danuša Beláková, predložila následný Plán kontrolnej činnosti:  

 

1. Finančná kontrola vybraných finančných operácií v priebehu II. polroka 2018. 

 T: júl – december 2018 

2. Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle novej právnej úpravy v 

podmienkach obce.  

T: október  - november 2018 

 

3. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy za rok 2017 a v roku 2018. 

T: september -  november 2018 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ prijatých v roku 2018. 

T: december 2018 

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

účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce. 

T: júl - december 2018 

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

a potrebami obce na požiadanie alebo v prípade potreby obce. 

T: priebežne júl – december 2018 

 

7. Stanoviská k zmene rozpočtu obce na rok 2018. 

T: priebežne júl – december 2018 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce  Letanovce na rok 2019. 

T: október - december 2018 



9. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ  

v Letanovciach. 

T: júl – december 2018 

 

 

Návrh uznesenia č. 38/06/2018  

 

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

2018. 

 

Hlasovanie: (o 1912 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,    

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 38/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.9: Doplnenie zámerov pre čerpanie úveru. 

 

Starosta konštatoval, že minulého roku vzala obec od Slovenskej sporiteľne refinančný úver 

vo výške 260.000 € (refinancovala pôvodný úver z roku 2001 - najprv vyplatila sumu 260 

000 € z vlastných zdrojov obce a následne na túto sumu si zobrala refinančný úver zo 

Slovenskej sporiteľne kvôli oveľa lepším úverovým podmienkam, na základe ktorých ušetrí 

ročne len na úrokoch vyše 4 000 €). Z uvedeného refinančného úveru sa financovalo 

realizovanie stavieb: Schodisko pri žel. stanici + chodník, Parkovacia plocha pri cintoríne, PD 

na vodu a odpad na ulici Záhradnej, čiastočný odkup nehnuteľností v lokalite Kláštorisko, PD 

na rozšírenie osvetlenia na rázcestí. Z uvedeného úveru tak bolo preinvestovaných cca 

100.000€. Obec chce  zvyšok úveru použiť na financovanie aktivít kapitálového charakteru. 

Už sú rozbehnuté aktivity ako: altánok v areáli MŠ, PD na rekonštrukciu vybratých 4 ciest, 

plánuje sa investícia do chodníkov na cintoríne, investícia do rekonštrukcie budovy OcU. 

Predseda fin. komisie, poslanec Mgr. Toporcer na záver diskusie k tomuto bodu konštatoval, 

že obci bol poskytnutý úver v plnej výške, úroky sa platia už od času poskytnutia úveru bez 

ohľadu na skutočné čerpanie, ešte raz zopakoval výhody čerpania tohto úveru oproti tým 

z minulosti a potvrdil, že bude v plnej miere využitý len  na financovanie aktivít kapitálového 

charakteru tak,  ako to upravuje zákon. Spomenul aj ďalšie zdroje financovania, aké obec má. 

Tento úver nie je pre obec jediným zdrojom financií. 

Starosta konštatoval, že k tomuto bodu sa nebude prijímať žiadne uznesenie. 

 

 

K bodu č.10: Rozpočtové opatrenia č.5 a 6 / 2018 

 

RO č.5/2018 predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce, jeho predmetom je   -   presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky.   

 

Popis uvedenej zmeny:  Presun medzi položkami kapitálového rozpočtu je na základe úpravy 

výšky výdavkov na čerpanie úveru: - nákup pozemkov 20 000,00 € - nákup chata Zorka – 19 



245,00 € - parkovacia plocha pri cintoríne – 47 775,00 €  - chodník cintorín – 50 000,00 € - 

altánok MŠ – 4 717,00 € - ihrisko Street workout – 10 000,00 € - rekonštrukcia -  schodisko k 

žel. stanici – 21 963,00 € - rekonštrukcia - chodník k železničnej stanici – 20 389,00 € - 

rekonštrukcia OCU – 56 765,00 € - projekt VSD – 3 396,00 € - projekt vodovod –  1 500,00 € 

- projekty cesty + chodníky  – 4 000,00 € - projekt  altánok MŠ  - 250,00 € . 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Letanovce k rozpočtovému opatreniu č.5/2018  

  

Navrhované rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Rozpočtovým opatrením sa realizuje 

zmena rozpočtu podľa ustanovenia §14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. – presun 

medzi rozpočtovými prostriedkami funkčnej a ekonomickej klasifikácie len vo výdavkovej 

časti kapitálového rozpočtu v celkovej výške 53.255,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a výdavky rozpočtu. Zmena rozpočtu uvedeným rozpočtovým opatrením nebude mať 

negatívny dopad na hospodársky výsledok obce za rok 2018.  V zmysle Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami obce Letanovce táto zmena rozpočtu je v kompetencii OZ. 

Finančné prostriedky budú čerpané v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti.  

Návrh na uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

5/2018 -presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.   

 

Návrh uznesenia č. 39/06/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky.  

Hlasovanie: (o 1921 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,    

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 39/06/2018 bolo prijaté. 

 

RO č.6/2018  predkladá starosta obce, jeho  predmetom je povolené prekročenie a viazanie 

príjmových finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov. 

Popis uvedenej zmeny:  

Návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu zapojenia do príjmov finančných prostriedkov z fondu 

prevádzky, údržby a opráv cez finančné operácie na predpokladané výdavky na údržbu bytov 

vo vlastníctve obce celkom 10 000,00 €. Zostatok prostriedkov na účte školskej jedálne 

k 1.1.2018 v sume 260,27 € sa použije na nákup potravín v školskej jedálni. 
 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Letanovce k rozpočtovému opatreniu č.6/2018 



Rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Návrh uznesenia č. 40/06/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - povolené 

prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie 

bežných výdavkov. 

Hlasovanie: (o 1923 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,    

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 40/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.11: Schválenie zámeru obce- nájom NKP Kartuziánsky kláštor. 

 

Hneď po prečítaní tohto bodu starosta uviedol, že slovo nájom v názve je potrebné nahradiť 

slovom výpožička. Takisto uviedol, že návrh zámeru bol prerokovávaný na minulom 

zasadnutí OZ a bol zverejnený tak, ako to ukladá zákon. Predmetom tohto bodu je, aby NKP 

Kartuziánsky kláštor bol daný do užívania formou výpožičky OZ Kláštorisko, a to na základe 

Zmluvy o výpožičke, ktorá zohľadňuje všetky zákonné normy týkajúce sa výpožičky 

národných kultúrnych pamiatok. Ak OZ dnes tento zámer potvrdí jeho schválením, ďalším 

krokom bude podpisovanie Zmluvy o výpožičke medzi zúčastnenými stranami. HK obce, 

pani Danuša Beláková, vysvetlila prítomným rozdiel medzi nájmom a výpožičkou. Nájom 

nemôže byť bezodplatný, ani minimálny za tzv. symbolické euro a keďže OZ Kláštorisko je 

neziskovou organizáciou, pristúpilo sa k forme výpožičky. Vlastnícke vzťahy a práva sa pri 

výpožičke nemenia. Poslanec, Ing. Vronč položil HK otázku, či na základe tejto Zmluvy 

môže byť do katastra zapísané OZ Kláštorisko ako vypožičiavateľ. Odpovedala, že môže. 

 

Návrh uznesenia č. 41/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - stavby 

Kartuziánsky kláštor, súpisné číslo 601, postavená na pozemku parc. C KN č. 3691/4 v k. ú. 

Letanovce, zapísanú na liste vlastníctva č. 1. Uvedený nehnuteľný majetok je zapísaný 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10745/3 ako ruina a archeologické 

nálezisko, číslo rozhodnutia MK SR 2258/93-32. 

Spôsob výpožičky OZ schvaľuje podľa § 9a ods.9, písm. c.) s primeraným použitím § 9a, ods. 

8, písm. e.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v.z.n. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre KLÁŠTORISKO o.z., Kláštorisko 601, 05313 Letanovce, IČO: 42361923 na dobu 15 

rokov.  

 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa OZ v Letanovciach považuje skutočnosť, že budúci  

vypožičiavateľ disponuje odbornými, teoretickými a praktickými skúsenosťami pre realizáciu 



a   súvisiace činnosti zo záchranou a spoločenským využívaním predmetu výpožičky.  

OZ schvaľuje uvedený zámer za predpokladu, že obec ako požičiavateľ a vlastník predmetu  

výpožičky bude mať zastúpenie vo výkonnom aj dozornom orgáne vypožičiavateľa v rozsahu 

1/3 členov a vypožičiavateľ počas doby výpožičky bude nakladať s predmetom výpožičky 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  

 

Hlasovanie: (o 1928 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,     

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

 Uznesenie č. 41/06/2018 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č.12: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a 

neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia. 

 

Starosta obce udelil slovo prednostke, Mgr. Zvalenej, ktorá konštatovala: „Na základe Novely 

zákona o obecnom zriadení a Správy HK týkajúcej sa aktuálnosti účinných VZN obce  

Letanovce bolo zistené, že tri VZN, a to: VZN 2/2004, 3/2013, 1/2014 je potrebné zrušiť, 

pretože zmenou zákonov už nemajú opodstatnenie. VZN sa dá zrušiť len ďalším VZN, preto 

sa k tomu pristúpilo a postupne sa aj na nasledujúcich zasadnutiach OZ budú predkladať 

ďalšie VZN a bude sa  pojednávať  o ich aktuálnosti. 

Návrh uznesenia č. 42/06/2018  

 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí Všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2018, ktorým sa  

zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia. Pri hlasovaní bola dodržaná  

zákonná podmienka minimálne 3/5prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1933 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,     

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny prítom. poslancov. 

 

Uznesenie č. 42/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.13: Zásady odmeňovania poslancov. 

 



Starosta opäť udelil slovo prednostke, Mgr. Zvalenej, ktorá konštatovala, že zmeny 

v Zásadách vyvolala Novelizácia zákona o obecnom zriadení a týkala sa najmä výšky odmien 

poslancov, ktoré už nemôžu byť v ľubovoľnej výške, ale bol daný strop - súhrn odmien 

poslanca v jednom kalendárnom roku nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez 

navýšenia príslušnej platovej skupiny. Poslanec, Mgr. Toporcer, uviedol, že táto úprava rieši 

príp. obavy z toho, že poslanci budú dostávať odmeny v neobmedzenej výške napr. za 

pracovné stretnutia. Nebude to možné. Do zásad bola zakomponovaná aj periodicita 

vyplácania odmeny zástupcovi starostu, a to na mesačnej báze. Ostatným poslancom sa 

odmeny za výkon poslanca, za účasť na pracovných stretnutiach, či na zasadnutiach komisií 

vyplácajú polročne. Prednostka túto zmenu hneď zakomponovala do návrhu predkladaných 

Zásad. 

 

Návrh uznesenia č. 43/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach v schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1944 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,  

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 43/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 14: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Letanovciach. 

Starosta udelil slovo prednostke OcU, Mgr. Zvalenej, ktorá konštatovala, že hl. zmena v 

Rokovacom poriadku nastala v  Čl. 4, pojednávajúca o spôsobe hlasovania o programe OZ. 

Najprv musí program prejsť schválením v takom rozsahu, v akom bol poslancom predkladaný 

v pozvánke na rokovanie a až následne sa hlasuje o prípadných zmenách v programe: 

pridávanie/ vypúšťanie bodov, zmeny v poradí bodov,... Starosta ďalej doplnil, že keď sa 

hlasuje o vopred avízovanom programe, na jeho schválenie stačí nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov, ak sa však hlasuje o pozmenenom programe, na jeho schválenie je 

potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. HK obce ďalej uviedla, že zmenou je aj 

to, že teraz sa do Programu OZ môže doplniť nový bod, a to nielen na začiatku rokovania, ale 

aj v jeho priebehu. Prednostka pokračovala a uviedla, že novinkou je aj to, že ku každému 

bodu programu OZ musí byť uvedené, kto návrh predkladá, názov návrhu, dôvodová správa, 

prečo je bod predkladaný a návrh na uznesenie.  

• V Čl. 5 bol doplnený bod č.4 v znení: „V prípade povinne zverejňovaných materiálov, 

dokumentov a nariadení pred ich schvaľovaním na zasadnutí OZ, ak sa mení, upravuje 

alebo dopĺňa ich text od termínu zverejnenia do termínu schvaľovania, je zodpovedný 

zamestnanec povinný tieto zmeny zapracovať do materiálu, dokumentu, nariadenia a 

takto upravené spolu s dôvodovou správou doručiť poslancom pred zasadnutím OZ.“  



• V Čl. 7 bol z bodu č. 3 vypustený text: „Uznesenia OZ sa zverejňujú na úradnej tabuli 

a web sídle obce do 15 pracovných dní po skončení zasadnutia OZ po dobu 15 dní.“  

• V Čl. 9 bol doplnený bod č.5 v znení : „Zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje videozáznam, 

ktorý sa zverejňuje na webovom sídle obce.“  

Ďalšie menšie zmeny sú vyznačené farebne v Návrhu schvaľovaného Rokovacieho poriadku, 

ktorý tvorí súčasť dokumentov a materiálov k 3.OZ zo dňa 18.6.2018. 

Návrh uznesenia č.44/06/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: (o 2006 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,     

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č. 44/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.15: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné 

obdobie - v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

z.n.p. 

 

Starosta konštatoval, že o tejto veci bola rozprava medzi poslancami na pracovných 

stretnutiach a naďalej sa zdieľa názor, že výkon funkcie starostu  aj v nadchádzajúcom období 

2018-2022 by mal byť na celý plný úväzok. 

Návrh uznesenia č. 45/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p.  u r č u j e výkon funkcie  starostu Obce Letanovce v novom 

volebnom období  r. 2018 - 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: (o 2008 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,   

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

 

Uznesenie č. 45/06/2018 bolo prijaté. 



 

 

K bodu č.16: Určenie počtu poslancov na  celé nasledujúce  volebné  obdobie – v súlade s 

§ 11 ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien 

a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami podľa počet 

poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od 

počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení takto: 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

                                               ... 

___________________________________________________________ 

Obec  Letanovce mala k 31.12.2017 - 2 245 obyvateľov, t. z., že počet  poslancov môže byť 

od 7 do 9. Poslanci sa aj touto problematikou zaoberali na pracovných stretnutiach a počet 

poslancov navrhujú ponechať v počte 9. 

 

Návrh uznesenia č. 46/06/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. určuje  počet poslancov Obce Letanovce v novom volebnom období  r. 2018 

- 2022 na počet 9. 

 

Hlasovanie: (o 2011 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,   

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č.46/06/2018 bolo prijaté. 

Starosta konštatoval, že s problematikou určenia počtu poslancov priamo súvisí aj určenie 

počtu volebných obvodov. Do jedného volebného obvodu spadá max. 12 volených poslancov 

a naša obec spadá do tejto kategórie. 



Návrh uznesenia č. 47/06/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje  volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného  zastupiteľstva pre volebné 

obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 1 volebný obvod pre celé územie obce. 

 

Hlasovanie: (o 2013 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,    

                       Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

K bodu č.17: Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník. 

 

Starosta udelil slovo Mgr. Klaudii Nemčíkovej, ktorá v dôvodovej správe k tomuto bodu 

uviedla, že v decembri 2017 sa upravovali nájomné vzťahy v nájomných bytoch v lokalite 

Strelník. OZ sa vtedy uznieslo na tom, že bytom č.21 a 43  bude poskytnutá nájomná zmluva 

na obdobie 6 mesiacov, t,j. do 30.6. 2018, s výhradou, že sa v týchto bytoch budú vykonávať 

pravidelné kontroly, aby sa zistilo, či došlo k zlepšeniu skutkového stavu, aký bol v období 

podpísania zmluvy na 6 mesiacov. Na decembrovom OZ sa zároveň dvom nájomným bytom 

nepredĺžila nájomná zmluva, veci sa postúpili súdu. Do dnešného dňa však nemáme v rukách 

jednoznačné stanovisko súdu vo veci poškodzovania obecného majetku, a preto sa Komisia 

bytová a sociálna rozhodla, že bytom č.21 a 43 udelíme ešte jednu možnosť na nápravu vo 

forme predĺženia nájomnej zmluvy na ďalších 6 mesiacov, dovtedy snáď budeme mať 

v rukách  rozhodnutie súdu. 

Slovo si vzal i starosta a konštatoval, že v jednom prípade súdneho sporu už došlo 

k pojednávaniu na 1.-stupňovom súde a jeho rozhodnutie už bolo takmer právoplatné, no 

nájomca sa odvolal. V druhom prípade nepredĺženia nájomnej zmluvy ešte súdne 

pojednávanie 1.-stupňového súdu nebolo vytýčené. OZ navrhuje prijať uznesenie vo forme 

predĺženia nájomných zmlúv predmetným bytom na obdobie ďalších 6 mesiacov. 

 

Návrh uznesenia č.48/06/2018 

 

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 od 1.7.2018- 31.12.2018  pre nájomcov: 

Katarína Kroščenová, Vladimír Kroščen a Oľga Pechová  a Valéria Pechová. 

 

Hlasovanie: (o 2018 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,   

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č.48/06/2018 bolo prijaté. 



K bodu č.18:Komunitný plán – aktualizácia 

 

Starosta aj v tomto bode udelil slovo Mgr. Klaudii Nemčíkovej, ktorá v dôvodovej správe 

k tomuto bodu uviedla, že od 1.1.2018 máme novelizovaný Zákon 448 o sociálnych službách 

a  jedným z ustanovení tohto zákona je aj povinnosť obcí mať Komunitný plán. V r.2016 sme 

vytvorili skupinu pozostávajúcu z poslancov, ale aj ďalších prizvaných občanov, ktorí veľmi 

kvalitne pripravili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Letanovce, ktorého 

súčasťou je aj Komunitný plán. Všetky potrebné záležitosti sú v ňom zahrnuté a spracované, 

teda  v súčasnosti je ho  potrebné aktualizovať iba v tom zmysle, že sa zmenila legislatíva 

a uvedie sa správne číslo novelizovaného zákona a jemu podliehajúcich ustanovení. 

Poslanec, Mgr. Toporcer položil otázku, či materské školy patria do kategórie sociálnych 

služieb. Mgr. Nemčíková odpovedala, že áno, konkrétne do skupiny Rodina a deti a aj 

v tomto smere máme rozpracovanú koncepciu infraštruktúry MŠ priamo v lokalite Strelník. 

 

Návrh uznesenia č.49/06/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 

2016-2022 na základe národných priorít  rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje 

miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných pri 

územnom obvode. 

 

Hlasovanie: (o 2023 hod ) 

Za:             6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Ján Šefčík , Mgr. Pavol  Toporcer,   

                        Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan ) 

Proti:          0 

Zdržal sa :  0  

 

Uznesenie č.49/06/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č.19: Rôzne. 

 

V tomto bode nevystúpil s pripomienkou žiaden z poslancov ani z prítomných zamestnancov 

či obyvateľov obce. 

 

 

K bodu č.20: Záver. 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ o ...... 2025.....hodine. 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                Slavomír Zahornadský 

                                                                                                                       starosta obce 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Pavol Toporcer a Ján Šefčík 

Zverejnené na obecnej tabuli: 24.7.2018 


