
Zápisnica 
zo  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 15.12.2018 so začiatkom o 8.00 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci :           Mgr. Zuzana Lesňáková, Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová 

                           Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč  

Neprítomní:       Róbert Lesňak, Ján Šefčík 

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. Rozpočtové opatrenie č.  19/2018. 

5. Schválenie zámeny pozemkov – kostolný dvor vs. cintorín. 

6. Správa z vykonanej kontroly – ochrana osobných údajov v podmienkach obce   

            Letanovce ako prevádzkovateľa. 

7. VZN č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce 

8. VZN č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom  

            na území obce Letanovce 

9. VZN č. 9/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene 

10. VZN č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

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 8:14 hodine.  Privítal 

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

 

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

Za overovateľov boli určení poslanci:  Mgr. Pavol Toporcer, Mgr. Andrea Knižková 

 

Návrh uznesenia č. 109/12/2018 

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

Toporcera a Mgr. Andreu Knižkovú a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

 

Hlasovanie: (o 0815 hod)  

Za:              7       (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )            

 



Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 109/12/2018 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. 110/12/2018 

 

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. Rozpočtové opatrenie č.  19/2018. 

5. Schválenie zámeny pozemkov – kostolný dvor vs. cintorín. 

6. Správa z vykonanej kontroly – ochrana osobných údajov v podmienkach obce   

            Letanovce ako prevádzkovateľa. 

7. VZN č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce 

8. VZN č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom  

            na území obce Letanovce 

9. VZN č. 9/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene 

10. VZN č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

11. Rôzne  

12.       Záver  

 

Hlasovanie: (o 0816 hod) 

Za:              7    (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                          Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )            

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 110/12/2018 bolo prijaté. 

Starosta vyzval prítomných poslancov, či nemajú nejaký doplňujúci bod do programu 

zasadnutia OZ. Sám navrhol doplniť bod programu č.4 o Rozpočtové opatrenia č. 12, 

20,21,22,23,24 /2018. 

Návrh uznesenia č. 111/12/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť bod č.4 Rozpočtové opatrenie č.19/2018 o text RO č. 

12, 20,21,22,23,24 /2018. 

Hlasovanie: (o 0818 hod) 

Za:              7     (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )            

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 111/12/2018 bolo prijaté. 



Starosta zároveň navrhol do pôvodného programu OZ doplniť bod č. 11- Nájomné zmluvy 

bytov č. 21 a 43 v lokalite Strelník. Ostatné body sa posúvajú. 

Návrh uznesenia č. 112/12/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje sa bod č. 10 doplniť bod č.11: Nájomné zmluvy bytov č. 21 

a 43 v Strelníku, ostatné body sa posúvajú. 

Hlasovanie: (o 0819 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 112/12/2018 bolo prijaté. 

Starosta dal hlasovať o doplnený program. 

Návrh uznesenia č. 113/12/2018 

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. Rozpočtové opatrenia č. 12, 19, 20, 21, 22, 23 a 24/2018. 

5. Schválenie zámeny pozemkov – kostolný dvor vs. cintorín. 

6. Správa z vykonanej kontroly – ochrana osobných údajov v podmienkach obce   

            Letanovce ako prevádzkovateľa. 

7. VZN č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce 

8. VZN č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom  

            na území obce Letanovce 

9. VZN č. 9/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene 

10. VZN č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

11. Nájomné zmluvy bytov č. 21 a 43 v lokalite Strelník. 

12. Rôzne  

13.       Záver  

 

Hlasovanie: (o 0820 hod) 

Za:              7       (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )            

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 113/12/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení. 

Starosta prečítal prítomným uznesenia zo 6. OZ, konaného dňa 7.11.2018 a konštatoval 

nasledovné: uznesenia č. 78-81/11/2018 sú splnené, uznesenia č. 82-83/11/2018 sú nesplnené, 

uznesenie č.84/11/2018 – je v plnení, uznesenia č. 85-92/11/2018 sú splnené, uznesenie 

č.93/11/2018- je v plnení, uznesenie č.94/11/2018 a uznesenie č.95/11/2018- sú nesplnené. 



Návrh uznesenia č. 114/12/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa 

7.11.2018 a konštatuje, že uznesenia uznesenia č. 78-81/11/2018 sú splnené, uznesenia č. 82-

83/11/2018 sú nesplnené, uznesenie č.84/11/2018 – je v plnení, uznesenia č. 85-92/11/2018 sú 

splnené, uznesenie č.93/11/2018- je v plnení, uznesenie č.94/11/2018 a uznesenie 

č.95/11/2018- sú nesplnené. 

Hlasovanie: (o 0826 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 114/12/2018 bolo prijaté. 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenia 

 

RO č. 12/2018- sa týka poukázaných prostriedkov na kúpu hasičskej Avie vo výške 1.200€. 

 

Návrh uznesenia č. 115/12/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2018. 

Hlasovanie: (o 0828 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 115/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 19/2018- sa týka úpravy príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ predškolákov 

a jeho poníženie o 888€. 

 

Návrh uznesenia č. 116/12/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 19/2018. 

Hlasovanie: (o 0830 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 116/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 20/2018- sa týka úpravy a navýšenia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ 

predškolákov o sumu 184 €. 

 

Návrh uznesenia č. 117/12/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 20/2018. 

Hlasovanie: (o 0831 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          



Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 117/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 21/2018- sa týka presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo 

výške 45 266 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. 

 

Návrh uznesenia č. 118/12/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 21/2018. 

Hlasovanie: (o 0853 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 118/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 22/2018- sa týka povoleného viazania a prekročenia príjmov a výdavkov na aktivačnú 

činnosť vo výške 5260€ a poistného plnenia vo výške 2814€. 

 

Návrh uznesenia č. 119/12/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 22/2018. 

Hlasovanie: (o 0853 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 119/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 23/2018- sa týka vrátenia finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 

173.000€. 

 

Návrh uznesenia č. 120/12/2018 

OZ v Letanovciach schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 23/2018. 

Hlasovanie: (o 0900 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 120/12/2018 bolo prijaté. 

RO č. 24/2018- sa týka zmeny –vyplatenia nemocenských dávok namiesto mzdy vo výške 

412€. 

Návrh uznesenia č. 121/12/2018 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 24/2018. 

Hlasovanie: (o 0901 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 



Uznesenie č. 121/12/2018 bolo prijaté. 

K bodu č.5: Schválenie zámeny pozemkov – kostolný dvor vs. cintorín 

Ide o schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce – 

pozemok CKN č. 3723/17 o výmere 185 m2 za nehnuteľnosť vo vlastníctve Rímskokatolíckej 

cirkvi farnosť Letanovce – pozemok CKN č. 181/ 3 o výmere 4986 m2. 

Návrh uznesenia č. 122/12/2018 

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. zámer zámeny  

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Letanovce nachádzajúceho sa v 

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

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 ako:  

• pozemok parc. C KN č. 3723/17 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria odčlenením z parcely C KN č. 3723/4 o výmere 9104 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria na základe geometrického plánu vyhotoveného Ing. Michalom Nagy, číslo 

20180024 zo dňa 29.10.2018.  

1.2. za nehnuteľnosti:  

– pozemku vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce, 053 13, 

Letanovce, SR, IČO: 31966284  

• pozemok parc. C KN č. 181/3 o výmere 4986 m2, druh pozemku: ostatná plocha  

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

skutočnosti: Pozemok vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce, 053 13, 

Letanovce, SR, IČO: 31966284 je súčasťou obecného cintorína.  

Pozemok vo vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 3723/17 je zastavaný a stojí na ňom 

stavba Kostol Všetkých svätých, súpisné číslo 356 - národná kultúrna pamiatka zapísaný do 

ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.  

Zámena pozemkov bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania. 

Hlasovanie: (o 0906 hod) 

Za:              7      (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                            Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 122/12/2018 bolo prijaté. 

K bodu č.6: Správa HK o ochrane osobných údajov. 

Cieľom kontroly bolo sledovanie dodržiavania podmienok pri ochrane osobných údajov 

v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane 



fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Obec uzavrela zmluvu o zabezpečení výkonu 

činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou Osobný údaj. sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 

Košice. HK konštatuje na základe vykonanej kontroly: 

• je potrebné oboznámiť všetkých zamestnancov s obsahom bezpečnostnej smernice 

• pravidelne hodnotiť plnenie opatrení, ktoré vedú k znižovaniu bezpečnostných rizík 

• u poslancov i neposlancov HK odporúča doplniť súhlasy dotknutých osôb o ochrane 

osobných údajov 

• HK odporúča uzatvoriť zmluvu o spracovaní osobných údajov so sprostredkovateľom 

Datalan, Spoločným stavebným úradom a právnikom. 

 

Návrh uznesenia č. 123/12/2018 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie Správu HK z vykonanej kontroly – ochrana osobných 

údajov v podmienkach obce Letanovce ako prevádzkovateľa a ukladá zodpovedným 

zamestnancom odstrániť nedostatky zistené kontrolou. 

Hlasovanie: (o 0911 hod) 

Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 123/12/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7: VZN č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce 

Nastala zmena v poplatkoch, doplnil sa poplatok za troj- a štvorhrob, poplatok za hrobové 

miesto pre občanov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. Text VZN sa doplnil aj o ilustračnú 

časť – Situačný plán hrobových miest. V prílohe č. 4: Nájomná zmluva o nájme hrobového 

miesta  bol doplnený článok č. VII.: Ochrana osobných údajov. 

Požiadavka poslanca Mgr. Toporcera: Z prílohy č. 4 odstrániť meno a priezvisko aktuálneho 

starostu, aby sa pri jeho príp. zmene nemuselo prepracovávať znenie VZN. Pripomienka bola 

zapracovaná do znenia Návrhu VZN č.7/2018 

Návrh VZN č.7/2018 bol následne postúpený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

Návrh uznesenia č. 124/12/2018 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Letanovce. 

Hlasovanie: (o 0920 hod) 

Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 124/12/2018 bolo prijaté. 

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

prítomných poslancov. 



K bodu č. 8: VZN č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Letanovce. 

Vo VZN nastali zmeny v BRO a DSO, zvýšila sa frekvencia zberu tohto druhu odpadu. Obec 

rozšírila zberné miesta na BRO  o zberné miesto na konci ulice Slovenského raja pred 

železničným mostom . Zberné miesto na DSO bude občanom sprístupnený v dňoch: pondelok 

až štvrtok v čase od 8.00-14.00 hod. 

 

Návrh uznesenia č. 125/12/2018 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 8/2018 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Letanovce. 

Hlasovanie: (o 0923 hod) 

Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 125/12/2018 bolo prijaté. 

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

prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 9: VZN č. 9/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene 

 

Toto VZN je jedným z tých VZN, ktoré sú pre mestá a obce povinné. Jeho účelom je utvárať 

a chrániť zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, ochrana životného prostredia v obci.  

Vo VZN sú špecifikované záležitosti ohľadom čistoty verejných priestranstiev a verejnej 

zelene.  

Starosta poznamenal, že sa síce jedná o jedno z nových VZN, avšak už v minulosti, v r. 2002 

OZ prijímalo  VZN o vytváraní  zdravého životného prostredia, ochrane verejného poriadku 

a zelene na území obce Letanovce. 

Pripomienka HK: v §4 tohto VZN menovať len znenia konkrétnych VZN (O podmienkach 

držania psov v obci, O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce) a nie aj ich  čísla, aby sa 

v budúcnosti kvôli ich prečíslovaniu nemuselo pristúpiť k otváraniu práve prijímaného VZN. 

 

Návrh uznesenia č. 126/12/2018 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 9/2018 O čistote a ochrane verejnej zelene.  

Hlasovanie: (o 0927 hod) 

Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 126/12/2018 bolo prijaté. 

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

prítomných poslancov. 

 



K bodu č.10: VZN č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

Slovo dostala poslankyňa, Mgr. Lesňáková, ktorá uviedla, že k Návrhu tohto VZN mali 

poslanci možnosť vyjadriť sa na nejednom z pracovných stretnutí. Bolo ho potrebné znovu 

otvoriť a zakomponovať do neho viaceré zmeny. Jedna z nich je navrhovaná do § 11, kde bola 

požiadavka nevyrubovať ani nevyberať daň do výšky 3 €. V tom istom paragrafe sa v bode 2 

upravil text VZN, a to nasledovne:  

(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani 

z nehnuteľnosti v prípade jej nadobudnutia vydražením alebo dedením, dani za psa .... 

(doplnený text je vyznačený tučným písmom) 

-t.j. povinnosť podať čiastkové daňové priznanie v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti 

vydražením alebo zdedením. Daň sa vyrubuje od právoplatnosti dedičského konania. 

Hlavná kontrolórka sa na podnet poslanca, Mgr. Toporcera, vrátila k bodu (1) §11 

a k uvedenej sume 3€. Vznikla polemika, či sa do uvedenej sumy nebude daň ani vyberať 

a ani doručovať občanovi oznámenie o tejto skutočnosti, lebo ak sa neodbúrajú náklady 

spojene s doručením oznámenia (poštovné náklady), potom túto daň nie je potrebné 

nevyberať. Obec by tak bola v strate. Občanovi by daň do 3 € odpustila, no náklady spojené 

s poštou by obec i naďalej mala. HK si vyžiadala knihu zákonov, diskusia pokračovala ďalej. 

V §18  bol z názvu vyškrtnutý pojem zníženie poplatku a daný paragraf bol definovaný 

nasledovne: Vrátenie a odpustenie poplatku. 

Zmena nastala hneď v bode (1), ktorý bol oproti pôvodnému VZN formulovaný 

v nasledovnom znení: 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo oprávnenej osobe, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia / úmrtie osoby, 

zmena trvalého pobytu, / a to v prípade, že si poplatník splní oznamovaciu povinnosť podľa § 

80 zákona 582/2004 Z.z. a o vrátenie poplatku, príp. jeho pomernej časti písomne požiada. 

(Príloha 4 tohto VZN) 

K žiadosti o vrátenie poplatku, príp. jeho pomernej časti obec akceptuje tieto doklady: 

- kópia úmrtného listu 

- potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci 

 

Bod (2)  pojednáva o možnostiach občanom odpustiť poplatok za týchto podmienok: 

2. Obec poplatok odpustí v plnej výške sadzby poplatku na osobu a deň poplatníkovi, ktorý 

obci preukáže splnenie podmienok, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území obce, a to na základe písomnej žiadosti /Príloha 6 tohto VZN 

spolu s potvrdením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že za komunálny odpad už niekde 

zaplatil (a to buď v mieste prechodného pobytu, v inom ubytovacom zariadení – podnájom/ 

internát, príp. v zahraničí, kde sa dlhodobo zdržiava).  

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj 

preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). 



Poslanci zastávajú názor, že od občanov, ktorí sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

zdržiavajú v mieste mimo trvalého pobytu (týka sa to najmä občanov v zahraničí) sa nebude 

požadovať pracovná zmluva ako doklad hodný odpustenia poplatku – hodnovernejším 

dokladom je tlačivo, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že  žiadateľ o odpustenie už za 

komunálny odpad niekde zaplatil (a to buď v mieste prechodného pobytu, v inom 

ubytovacom zariadení – podnájom/ internát, príp. v zahraničí, kde sa dlhodobo zdržiava).  

Dôležitá poznámka: „Ďalšou podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

príp. odpustenia poplatku je, že poplatník nesmie byť daňovým dlžníkom obce Letanovce.“ 

Poslanec, Ing. Vronč, navrhuje z uvedeného textu vypustiť slovo „daňovým“, aby sa do tejto 

skupiny zahrnuli všetci dlžníci obce, nielen daňoví, ale napr. aj dlžníci na vodnom alebo 

stočnom, príp. iní. 

Zmena nastala aj v texte Prílohy č.5, a to vo vete: „ Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce 

na určenie poplatku podľa §79 ods. 1 a § 80 ods.1 písm. b zák. 582/2004 Z.z.“ 

(doplnený text je vyznačený tučným písmom) 

Ďalej bola do tejto Prílohy zakomponovaná tabuľka, ( súvisiaca so zavedením množstového 

zberu pre PO), ktorej doplnenie je rozhodujúcim kritériom na výpočet poplatku za odpad pre 

právnické osoby. Týka sa to určenia typu nádoby- jej objemu, počtu nádob a frekvencie 

vývozu odpadu. 

Do Návrhu VZN bola zakomponovaná Príloha č.6 (úplne nová) s názvom: Žiadosť 

o odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok ______. Žiadosť 

bude vlastnoručne vypísaná poplatníkom (nie vždy je to samotný žiadateľ o odpustenie 

poplatku). 

Pripomienka poslanca, Ing. Vronča: „Je v texte VZN uvedené, že táto žiadosť môže byť obci 

doručená aj elektronicky?“ Poslankyňa Lesňáková uvádza, že uvedená pripomienka je na 

mieste a bude zakomponovaná do Návrhu VZN ešte pred jeho úplným schválením. 

Mgr. Toporcer ešte raz zdôraznil, že  Žiadosť podáva poplatník -t.j. osoba, ktorá obyčajne  

prevzala poplatkovú povinnosť za viaceré osoby v domácnosti (nemusí to byť vždy osoba 

totožná so samotným žiadateľom o oslobodenie od poplatku)  a tá zároveň zabezpečí 

doručenie všetkých potrebných dokumentov za všetky osoby , ktorých sa odpustenie od 

poplatku týka. 

OZ sa medzičasom vrátilo k už vyššie spomínanému §11 a bodu (1)  tohto paragrafu a keďže 

si stále nie je na istom, či by obec predsa len nebola kvôli nevyrubeniu dane do 3 € v strate, 

vypustia túto vetu z Návrhu VZN. 

Návrh uznesenia č. 127/12/2018 

OZ v Letanovciach sa uznáša na prijatí VZN č. 10/2018 O miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Hlasovanie: (o 1020 hod) 



Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 127/12/2018 bolo prijaté. 

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

prítomných poslancov. 
 

K bodu  č.11: Nájomné zmluvy bytov č. 21 a 43 v lokalite Strelník. 

Nájomné zmluvy bytov č. 21 a 43 boli doteraz uzatvorené len na obdobie 6 mesiacov 

(obyčajne je to na obdobie 12 mesiacov).V bytoch bola sociálnou a bytovou komisiou 

vykonaná kontrola a dospelo sa k záveru, aby sa spomínaným bytom síce predĺžili zmluvy, 

ale opäť len po dobu 6 mesiacov, keďže kontrolou boli zistené vážnejšie nedostatky. Veríme, 

že táto skutočnosť obyvateľov nájomných bytov podnieti k tomu, aby vykonali nápravu, inak 

obec pristúpi k tomu, že po uplynutí 6 mesiacov sa už zmluva nepredĺži, a teda ukončí. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa k danej problematike vyjadrili, konkrétne poprosil o slovo 

poslankyňu, Ing. Kramárovú, ktorá je zároveň predsedníčkou sociálnej a bytovej komisie. Tá 

konštatuje, že byty sú naozaj v zlom technickom stave, zničené a že sa obáva toho, že 

k náprave nedôjde. Odporúča steny v bytoch natierať vápnom (nie rôznymi druhmi farieb, a 

už v žiadnom prípade nie tapetovať), lebo vápno má zároveň dezinfekčné účinky a mohlo by 

pomôcť v boji proti švábom.  

Obec navrhuje v jarnom období vykonať v lokalite Strelník celoplošnú dezinsekciu 

nájomných bytov. Uvedený výkon bude financovaný z fondu opráv a údržby bytov. 

Pripomienka poslanca, Ing. Vronča: „Zašle obec nájomníkom spomínaných bytov č. 21 a 43 

nejaké oznámenie, že je to už pre nich posledná výzva?“ Starosta: „Áno, oznámenie sa im 

môže zaslať.“ 

Pripomienka poslankyne, Ing. Kramárovej: „Bolo by dobré z fasád nájomných bytov 

odstrániť šnúry, na ktorých nájomníci aj v zimnom období sušia prádlo. Zároveň je potrebné 

odstrániť i načierno pristavené búdy na drevo. 

Návrh uznesenia č. 128/12/2018 

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 1.1.2019- 30.06.2019 pre nájomcov: 

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

 

 



Hlasovanie: (o 1030 hod) 

Za:         7   (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,    

                    Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč )                       

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 128/12/2018 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 12: Rôzne 

Poslankyňa, Ing. Kramárová ešte v krátkosti nadviazala na predchádzajúci bod a predniesla 

otázku: „ Ako sú v nájomných bytoch odstraňované závady na vode, príp. iné poruchy?“ 

Starosta: „Materiál si nakupujú nájomníci sami, naši pracovníci zabezpečia samotné 

odstránenie závady. Po tejto odpovedi zároveň ukončil bod Rôzne. 

K bodu č. 13: Záver 

Starosta ukončil OZ v čase o 10:32 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

                                                                                                                 Slavomír Zahornadský 

                                                                                             starosta obce 

 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

 

Overovatelia: Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Pavol Toporcer 

Zverejnené na úradnej tabuli obce: od 15.1.2019 do 30.01.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


