
 

Zápisnica 
z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 20.9.2018 so začiatkom o 18.00 hodine.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci :          Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer,  

                           Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan 

Neprítomní:      Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Mgr. Pavol Toporcer, Ján Šefčík 

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

                            obce, Mgr. Klaudia Nemčíková –zamestnanec obce 

Občania:            - 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce. 

5. Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Letanovce. 

6. Vysporiadanie pozemkov na ulici Slovenského raja v správe SPF 

7. Schválenie žiadosti o NFP na projekt OPLZ-PO5-2018-1, MOPS -II. 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 18:06 hodine.  Privítal 

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

 

Neprítomní poslanci: Stanislav Gábor, Ivan Krompaský, Mgr. Pavol Toporcer, Ján Šefčík.  

 

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 Lesňáková, Ing. Ján Vronč 

 

Návrh uznesenia č. 71/09/2018 

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

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

 

Hlasovanie: (o 1808 hod) 



 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

                          

Uznesenie č. 71/09/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ. 

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

 

Návrh uznesenia č. 72/09/2018 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje program OZ s nasledovnými bodmi: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

            časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce. 

5. Schválenie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Letanovce. 

6. Vysporiadanie pozemkov na ulici Slovenského raja v správe SPF 

7. Schválenie žiadosti o NFP na projekt OPLZ-PO5-2018-1, MOPS -II. 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Hlasovanie: (o 1809 hod) 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 17.8.2018 a konštatoval, že 

uznesenia č. 50-57/08/2018  sú splnené, uznesenie č. 58/08/2018 je v plnení, uznesenia č.  59-

65/08/2018 sú splnené, uznesenie 66/08/2018 je nesplnené,  uznesenia č. 67-68/08/2018 sú v 

plnení a uznesenia č. 69-70/08/2018  sú nesplnené. 

Návrh uznesenia č.73/09/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 

17.8.2018 a konštatuje, že uznesenia č. 50/08/2018 - 57/08/2018 - splnené, 58/08/2018 - 

v plnení, 59/08/2018-65/08/2018 - splnené, 66/08/2018 - nesplnené, 67/08/2018 -  v plnení, 

68/08/2018 - v plnení, 69/08/2018 - 70/08/2018 - sú nesplnené. 

Hlasovanie: (o 1819 hod) 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          



Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 73/09/2018 bolo prijaté. 

K bodu č. 4: Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 6/2018, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce. 

 

Územný plán a jeho zmeny obec riešila prostredníctvom spôsobilej osoby. Zmeny a doplnky 

územného plánu  sme otvorili v roku 2015, kedy sme dostali dotáciu od Ministerstva dopravy 

na  úkony s tým súvisiace, a to vo výške 9200,00 €. Dotáciu sme povinní vyúčtovať do troch 

rokov od podpísania zmluvy o poskytnutí predmetnej dotácie. 

Pri schvaľovaní územného plánu je obec povinná vydať a schváliť VZN, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Zmien a doplnkov 1/2015. K schváleniu VZN predchádzalo 

stanovisko/rozhodnutie podľa §25 z Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej 

politiky, ktoré je nevyhnuté pre odoslanie registračného listu na ministerstvo. Ďalšou 

povinnosťou je vyjadrenie od  Okresného úradu Košice, odbor opravných prostriedkov. 

V našich návrhoch na zmeny a doplnky kritizovali záber poľnohospodárskej pôdy s vysokou 

bonitou v lokalite Letanovský mlyn, vedľa cesty III. triedy za vstupnou bránou, v ktorej bola 

plánovaná občianska vybavenosť a taktiež časť územia na ulici Záhradnej za cestou smerom 

k potoku, kde obec plánovala individuálnu bytovú výstavbu. Do záväznej časti povolili iba 

plánované územie individuálnej bytovej výstavby na ulici Slobody.  

 

Návrh uznesenia č. 74/09/2018 

 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce. 

 

Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka minimálne 3/5prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1825 hod) 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 74/09/2018 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 5: Schválenie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Letanovce.  

 

Tento bod bol zhrnutý v bode č. 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 6/2018, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce Letanovce. 

 

Návrh uznesenia č. 75/09/2018 

OZ v Letanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. c), g) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov: 



I. berie na vedomie  

1. správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Letanovce vypracovanú 

odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie a obstarávanie ÚPD a ÚPP RNDr. 

Eleonórou Weissovou reg. č. 223 

2. výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 1 

3. že územný plán obce je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej 

úrovni a je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie 

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie na územné rozhodovanie a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb v k. ú. obce 

4. výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Okresným 

úradom v Košiciach vyjadrenom v stanovisku č. OU-KE-OVBP1-2018/040823.  

 

II.  súhlasí 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese 

prerokovania v návrhu zmien a doplnkov 

III. schvaľuje 

1. Zmenu a doplnok č. 1  k ÚPN-O Letanovce 

vypracované ARLAND s.r.o. Ing. arch. Ján Pastiran AA, Letná 56/49, 052 01 Spišská Nová 

Ves 

 

IV. odporúča starostovi 

1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu ÚPN-O Letanovce 

vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle  obce najmenej na 30 dní. 

                                                           Zodpovedný: starosta obce 

                                                            Termín: do 10 dní od schválenia     

       

2. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 1 registračný list, ktorý spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR 

                                                      Zodpovedný: RNDr. Eleonóra Weissová 

                                                      Termín: do 3 mesiacov od schválenia 

 

3. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 1 schvaľovacou doložkou 

                                                     Zodpovedný: starosta obce 

                                                                 Termín: do 3 mesiacov od schválenia 

 

4. uložiť Zmeny a doplnky č. 1 v obci a na Okresnom úrade v Košiciach, odbor výstavby 

a bytovej politiky a Stavebnom úrade v Letanovciach 

                                                      Zodpovedný: starosta obce 

                                                      Termín: do 3 mesiacov od schválenia 

                                                                         

Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka minimálne 3/5 prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 1830 hod) 

 

 



Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 75/09/2018 bolo prijaté. 

 

K bodom č. 6: Vysporiadanie pozemkov na ulici Slovenského raja v správe SPF  

 

Starosta konštatoval, že sa jedná sa o pozemok na ulici Slovenského raja, ktorý obec plánuje 

vysporiadať formou vydržania. OZ by malo udeliť súhlas  s postupom tohto vysporiadania, 

keďže sa jedná o neznámych vlastníkov. Ide o pozemok na parcele č. KN-E 90271/50 

o výmere 969 m2, list vlastníctva č. 1188 vo vlastníctve: 

Heimová Anna r. Kľugová, podiel 1/4,  

Kľuga Ferdinand r. Kľuga, podiel 1/4,  

Lorencz Hugo Dr. r. Lorencz, podiel 1/2 . 

Konkrétne ide o pozemok prístupovej cesty k rodinným domom p. Kacvinského, Hennela, 

Šubu, kde obec plánuje rekonštruovať miestnu komunikáciu. Aj napriek tomu, že uvedená 

cesta existuje už 40 rokov, pozemky pod miestnou komunikáciou nie sú vysporiadané. Obec 

pozemok potrebuje vysporiadať z dôvodu povinnej prílohy k stavebnému povoleniu, kde je 

potrebné preukázať vlastnícke práva k pozemku.  

Okrem neznámych vlastníkov tam figurujú aj známi vlastníci- manželia Šubovci, s ktorými 

pripravujeme zmluvu o budúcej zmluve na vysporiadanie pozemku po ukončení predmetnej 

stavby. 

 

Návrh uznesenia č. 76/09/2018 

 

OZ v Letanovciach súhlasí s majetkoprávnym vyrovnaním pozemku parc. č. KN-E 90271/50 

o výmere 969 m2. 

Hlasovanie: (o 1835 hod) 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 76/09/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7: Schválenie žiadosti o NFP na projekt OPLZ-PO5-2018-1, MOPS -II. 

 

Starosta vyzval zamestnankyňu obce, Mgr. Klaudiu Nemčikovú, aby nám bližšie priblížila 

obsah daného bodu. 

Starosta ospravedlnil hlavnú kontrolórku Danušu Belákovu, ktorá v čase o 18:36 hodine 

opustila rokovaciu miestnosť z dôvodu účasti na obecnom zastupiteľstve v inej obci. OZ 

pokračovalo bez jej prítomnosti. 

Mgr. Klaudia Nemčiková konštatovala, že sa obec zapojila do výzvy na Miestnu občiansku 

poriadkovú službu, ktorá bola v obci schválená od 1.3.2018. Máme 8 členov hliadky MOPS. 



Projekt bol schválený v r. 2017, avšak už v r. 2018 boli minimálne mzdy navýšené, čo nebolo 

zohľadnené v prvotne schválenom projekte. Obec by musela počas troch rokov trvania 

projektu vynaložiť značnú časť financií z obecného rozpočtu na uvedené mzdy. Avšak 

v auguste tohto roku si Ministerstvo vnútra túto chybu priznalo a uvedomili si, že by obce 

obrali o finančné prostriedky. Aktuálne bola vyhlásená nová výzva na Miestne občianske 

poriadkové služby, kde sme boli oslovení ako terajší poberatelia príspevku, aby sme sa 

zapojili aj do tejto výzvy, ktorá je pre nás výhodnejšia. Opätovne musíme podať žiadosť 

o NFP, následné schválenie, podpis nových zmlúv. Zmluva, ktorá beží bude mimoriadne 

ukončená s prísľubom kontinuálnosti nového projektu. 

Podľa nových čísel získa obec o cca 63 000 € viac na fungovanie tohto projektu. Spoluúčasť 

obce  je navýšená len cca o 3 000 €. 

Starosta vyzval poslancov, aby reagovali na daný bod: 

Mgr. Zuzana Lesňáková: „ Aká je šanca úspechu podanej žiadosti?“ Mgr. Klaudia Nemčíková 

konštatuje: „Na školení bolo povedané, že je vyčlenený dostatok fin. prostriedkov pre obce, 

ktoré sú momentálne do projektu zapojené a aj pre tie, ktoré sa ešte len chcú zapojiť. 

Pravdepodobnosť úspešnosti je vysoká. Starosta vyslovil súhlasné stanovisko 

k prerokovanému bodu a  žiada OZ, aby odsúhlasilo podanie tejto výzvy uznesením. 

Ing. Dušan Kažmír: „ Aký je ohlas alebo efekt na samotný projekt MOPS? “, starosta 

odpovedal, MOPS- ku máme rozdelenú na dve skupiny v obci pôsobia dvaja členovia hliadky  

a na Strelníku šiesti členovia hliadky,  rozdelení do dvoch skupín. 

Náplňou práce MOPS hliadok je: starostlivosť o školopovinné  deti pri ranných a poobedných 

spojoch z obce a do obce, starostlivosť o poriadok a čistou v obci a na Strelníku, kde sa 

zlepšila situácia v rámci životného prostredia, zároveň ich úlohou je, aby chránili obecný 

majetok pred poškodením. Hliadky MOPS na Strelníku dbajú na bezpečnosť pri prechode detí 

cez cestu, organizujú ich pri nástupe a výstupe do/zo školských autobusov. V čase dávok 

v hmotnej núdzi robia dozor. V minulosti sme mali problém zabezpečiť hliadku štátnej polície 

v čase vyplácania dávok a docieliť, aby tam boli nepretržite počas celej doby. Často boli 

odvolaní k dôležitejšej akcii. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci tam boli 

častokrát sami s vyšším obnosom peňazí, v súčasnosti vieme vyplatiť dávky v priebehu  

dvoch hodín. 

Mgr. Klaudia Nemčíková apeluje na poslancov i občanov obce, ktorí  majú  návrhy,  čo by sa 

mohlo v obci vylepšiť za pomoci hliadok MOPS, aby ich predniesli, radi tieto nápady 

privítame. 

 

Návrh uznesenia č. 77/09/2018  

 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

realizáciu projektu: 

-      kód výzvy:  OPLZ-PO5-2018-1 

-      názov projektu: Miestna občianska poriadková služba - Letanovce II. 

-      ciele projektu sú v súlade s  platným programom rozvoja obce 

-     obecné  zastupiteľstvo súhlasí  so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu 

t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 

Hlasovanie: (o 1851 hod) 

Za:              5 ( Ing. Dušan Kažmír, Mgr. Zuzana Lesňáková, Maroš Neupauer, Štefan Trojan,  

                         Ing. Ján  Vronč )                          

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 



 

Uznesenie č. 77/09/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8: Rôzne. 

 

Starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje návrhy k bodu: Rôzne.  

 

• Mgr. Zuzana Lesňaková má požiadavku na vyspravenie poklopu na ulici Slobody. 

 

• Poslanec Maroš Neupauer interpretuje požiadavku p. Majerčákovej z ulice 

Cintorínskej, ktorá si všimla, že  pri silnejších  návalových dažďoch na tejto ulici, 

voda tečie po ceste a kamene sa zosúvajú na vozovku. Je  potrebné poriešiť 

odvodňovací kanál na strane, na ktorej stojí   nehnuteľnosť p. Slavkovského. Tento 

problém je potrebné riešiť komplexne a na tvare miesta. Obdobný problém je aj  na ul. 

Slobody pri bytovke pred mostom.  

 

• Ing. Dušan Kažmír si všimol aktuálny trend na ul. Slov. raja - napr. pred domom p. 

Bajtoša, Harajdiča a Oravca, taktiež na ul. Slobody, že si občania opravujú rigoly tak, 

že už nie sú voľné, ale je v nich  umiestnená rúra. Následne rigol zasypú, vznikne im 

parkovacia plocha. Dažďová voda sa do rigola nedostane. Bude tiecť po ceste. Je to 

dobré riešenie? Majú na to občania právo ? 

 

Starosta sa vyjadril k hlavnej ceste III. triedy: „Minulého roku robili projektanti a správca 

cesty update projektovej dokumentácie a uzurpovali si, že je to ich cestný kanál na 

odvodnenie dažďovej vody z komunikácie. Mám aj informáciu od starších občanov, ktorí 

tvrdia, že kanály v minulosti vybudovala obec a následne delimitáciou prešli na správcu.“ 

 

Vystúpila Ing. Mária Kramarová a reagovala na Bod č. 6. Má vedomosť, že spomínaná cesta 

k rodinným domom Kacvinského, Hennela, Šubu tam existuje max. 30 rokov, predtým tam 

bol len chodníček. Ďalej sa domnieva, že spomínaný pozemok by mal patriť p. 

Marušinskému, ale ten  o tom nemá žiaden oficiálny doklad. K problematike sa vyjadroval už 

skôr, ešte v 90-tych rokoch, ale uvedená vec nebola doriešená. 

Starosta konštatoval: „Pre nás sú smerodajné informácie, ktoré sú zapísané v katastrálnom 

operáte, z týchto údajov vychádzame a sú pre nás záväzné.“ 

 

 

K bodu č. 9: Záver. 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ o ...... 1911.....hodine. 

                                                                                              

                                                                                                                Slavomír Zahornadský 

                                                                                                                       starosta obce 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Zuzana Lesňáková, Ing. Ján Vronč 

Zverejnené na obecnej tabuli: 11.12.2018 


