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Zápisnica 
z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Letanovce,  

konaného dňa 14.3.2019 so začiatkom o 17.00 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

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

                            Trojan 

Neprítomní:       Róbert Lesňak,  

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená - prednostka OcÚ,   

                            Danuša Beláková - kontrolórka obce 

Občania:             Marián Lesňák, Maroš Neupauer 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenia r. 2019 

5. Oprava uznesenia- cyklotrasy 

6. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - MOK Potraviny 

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v  Letanovciach 

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 1713 hodine. Privítal 

prítomných poslancov OZ,  zamestnancov obce, hlavnú kontrolórku obce Letanovce 

a prítomných občanov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

Za overovateľov boli určení poslanci: Mgr. Andrea Knižková, Ján Šefčík 

Za zapisovateľku bola určená zamestnankyňa OcÚ:  Mgr. Nikola Zvalená 

 

Návrh uznesenia č. 30/03/2019 

 

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

Andreu Knižkovú a Jána Šefčíka a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

 

Hlasovanie: (o 1715 hod) 

Za:         8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 30/03/2019 bolo prijaté. 
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K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

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

 

Návrh uznesenia č. 31/03/2019 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ s nasledovnými bodmi. 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenia r. 2019 

5. Oprava uznesenia- cyklotrasy 

6. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - MOK Potraviny 

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v  Letanovciach 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Hlasovanie: (o 1716 hod) 

Za:        8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 31/03/2019 bolo prijaté. 

 

Starosta vyzval prítomných poslancov,  o doplnenie bodu do programu zasadnutia OZ.  

Starosta navrhol  za bod č. 7 doplniť bod č. 8 v znení Schválenie zámeru obce a predloženie 

žiadosti o NFP- Komunitné centrum v lokalite Strelník, ostatné body sa posúvajú.  

Návrh uznesenia č. 32/03/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť  za bod č. 7 bod č. 8 v znení Schválenie zámeru obce 

a predloženie žiadosti o NFP- Komunitné centrum v lokalite Strelník, ostatné body sa 

posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1718 hod) 

Za:        8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 32/03/2019 bolo prijaté. 

 

Mgr. Pavol Toporcer navrhuje za bod č. 8 doplniť bod č. 9 v znení Schválenie vysporiadania 

pozemku- verejnoprospešná stavba, ostatné body sa posúvajú. 

 



 

3 
 

 

Návrh uznesenia č. 33/03/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť  za bod č. 8 bod č. 9 v znení Schválenie vysporiadania 

pozemku- verejnoprospešná stavba, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1719 hod) 

Za:             8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 33/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Starosta prečítal uznesenia z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 25.2.2019 a konštatoval, že : 

uznesenia č. 01/02/2019-19/02/2019 sú splnené, uznesenie č. 20/02/2019 je v plnení, 

uznesenia č. 21/02/2019-23/02/2019 sú splnené, uznesenie č. 24/02/2019 je v plnení, 

uznesenie č. 25/02/2019 je splnené, uznesenie č. 26/02/2019 je nesplnené, uznesenie č. 

27/02/2019 je v plnení, uznesenia č. 28/02/2019-29/02/2019 sú nesplnené. 

Návrh uznesenia č. 34/03/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 

25.2.2019 a konštatuje, že uznesenia č. 01/02/2019 - 19/02/2019 sú splnené, uznesenie č. 

20/02/2019 je v plnení, uznesenia č. 21/02/2019 - 23/02/2019 sú splnené, uznesenie č. 

24/02/2019 je v plnení, uznesenie č. 25/02/2019 je splnené, uznesenie č. 26/02/2019  je 

nesplnené, uznesenie č. 27/02/2019 je v plnení, uznesenia č. 28/02/2019-29/02/2019  sú 

nesplnené.  

Hlasovanie: (o 1728 hod) 

Za:        8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 34/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenia r. 2019 

Starosta predložil rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2019 a v krátkosti vysvetlil ich obsah. 

RO č. 1- jedná sa o povolené prekročenie a viazanie finančných operácií a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov, kde zapájame do rozpočtu časť fondu opráv a údržby 

a finančné prostriedky úveru SLSP. 
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Návrh uznesenia č. 35/03/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 

Hlasovanie: (o 1731 hod) 

Za:        8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 35/03/2019 bolo prijaté. 

 

RO č. 2- jedná sa o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie 

a viazanie výdavkov, kde zapájame do príjmu rozpočtu  podiel obce na výnose DPFO vo 

výške 10 470 €, ktoré budú použité na zvýšenie dotácie oproti schválenému rozpočtu. 

 

 

Návrh uznesenia č. 36/03/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

Hlasovanie: (o 1736 hod) 

Za:        8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 36/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5: Oprava uznesenia- cyklotrasy 

Starosta konštatoval, že  je potrebné zrušenie uznesenia prijatého  na minulom zastupiteľstve 

z dôvodu úpravy  projektu  „Cyklistický chodník“ a nesprávnej formulácie a obsahu daného 

uznesenia. 

Návrh uznesenia č. 37/03/2019 

 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 26/02/2019 prijaté dňa 25.2.2019, ktorým OZ schválilo 

predloženie žiadosti o NFP: „Cyklistický chodník Smižany - Hrabušice“. 

 

Hlasovanie: (o 1737 hod) 

Za:         8  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 
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Uznesenie č. 37/03/2019 bolo prijaté. 

 

Projekt cyklotrasy a žiadosť o NFP pôjde cez výzvu IROP, avšak zmena nastala 

v podmienkach výzvy, z ktorej vyplynulo, že obec Hrabušice nie je oprávnený žiadateľ. 

V podmienkach výzvy IROP bol spravený „perimeter“ tzv. pomyselná kružnica od mesta 

Spišská Nová Ves.  Všetky obce, ktoré spadajú do pomyselnej kružnice sú oprávnenými 

žiadateľmi o NFP a tie obce, ktoré do perimetra nespadajú, o NFP žiadať nemôžu.  

Avšak i veľká časť plánovanej cyklotrasy  na území obce Letanovce bola vypustená 

z projektu, keďže cyklotrasa nemôže podľa horeuvedeného končiť v obci Hrabušice  a ani 

v strede poľa. Starostovia dotknutých obcí položili starostovi našej obce otázku, či je obec 

Letanovce ochotná zvyšok úseku cyklotrasy na našom území zafinancovať z vlastných 

peňazí, čo je cca 520 000 €? Starosta: „V žiadnom prípade.“ Každá obec je povinná splniť 

podmienku zabezpečenia napojenia cyklotrasy na dopravnú infraštruktúru. Plánovaná 

cyklotrasa bude teda viesť úsekom:  Smižany - Spišské Tomášovce –Letanovce a vyústi na 

ceste III. triedy ( tzv. krížne cesty). 

Starosta Letanoviec i starostka obce Hrabušice mali osobné stretnutie s riaditeľom IROP 

v Košiciach a predsedom KSK Rastislavom Trnkom, ktorým  predložili  prosbu 

o zafinancovanie dostavby úseku cyklotrasy v obci Letanovce a Hrabušice. Požadovaná 

čiastka činí cca 850 000 €.  

Mgr. Pavol Toporcer konštatuje, že  presne toho sa obával, ale i v tomto prípade platí: „ lepší  

vrabec v hrsti ako holub na streche“. Pre obec Letanovce to nie je najhoršia alternatíva, 

najviac na podmienky výzvy doplatili Hrabušice. 

Ing. Ján Vronč súhlasí s poslancom Toporcerom a konštatuje: „určite sa o NFP treba uchádzať 

a následne sa možno podarí získať i financie na dokončenie celého plánovaného úseku 

cyklotrasy Smižany-Hrabušice. 

Návrh uznesenia č. 38/03/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje: 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklistický chodník v k.ú. 

Letanovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok s kódom: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 % - 8 355,31 EUR (t.j. rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Letanovce. 

 

Hlasovanie: (o 1749 hod) 

Za:         8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 
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Uznesenie č. 38/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6: Schválenie  prenájmu nehnuteľnosti - MOK Potraviny  

Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce po dobu 15 dní. Teraz sme povinní schváliť prenájom.  

Mgr. Zuzana Lesňaková: „Oslovili sme nájomcu, predniesli sme mu naše podmienky, čo 

chceme zakomponovať do zmluvy“? 

Starosta: „Hlavné veci boli obsiahnuté v zámere, podrobnejšie podmienky už budú 

premietnuté v zmluve o nájme nehnuteľnosti (napr. vo vytvorení odberného miesta na vodu so 

samostatným vodomerom).“ Do zámeru bolo zakomponované  navýšenie nájmu o infláciu za 

predchádzajúci rok či zaokrúhlená suma nájmu na 2200 €. 

Návrh uznesenia č. 39/03/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje prenájom v súlade § 9a odstavca 9 písm c.) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí vzn.  na uzatvorenie nájmu nehnuteľného majetku: 

 

1.) budova súpisné číslo 355- Predajňa potravín na parcele KN- E 93723/401, ktorá je vo 

vlastníctve obce Letanovce 

 

2.) spôsob nájmu OZ schvaľuje podľa § 9a odsek 9 písm. c.) s primeraným použitím 

ustanovenia §9a odsek 8 písmena e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vzn. – z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Kubičár Andrej, Školská 41/29, 053 13 Letanovce, 

IČO: 17190771 

 

3.) doba  prenájmu do 31.3.2022 

 

4.) cena nájmu je 2 200 € na rok 2019, každý rok bude navýšená o infláciu za predchádzajúci 

rok. 

 

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

poskytuje služby tovaru každodennej potreby obyvateľom obce Letanovce a zároveň ide o 

predĺženie existujúceho nájmu, pričom si nájomník plnil všetky zmluvné podmienky. 

 

Na základe uvedeného OZ v Letanovciach považuje dôvod hodný osobitného zreteľa za 

dostatočný v zmysle zákona o majetku obcí.  

 

Hlasovanie: (o 1759 hod) 

Za:        8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 39/03/2019 bolo prijaté. 
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K bodu č. 7: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach  

 

Zásady odmeňovania poslancov sa menia na základe novelizovaného zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v z.n.p., kde sa menili platové pomery zástupcu starostu. U zástupcu 

starostu sa do odmeny nezapočítava napr. odmena za výkon sobášiaceho a je oprávnený 

dostávať odmenu, ktorá mu prislúcha a určuje mu ju starosta na základe vymedzených 

povinností.  Zástupca má zároveň (aj ako poslanec) nárok na odmeny za zastupiteľstvo 

či komisie. 

Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer, ktorý pripomienkuje, že mu z textácie Zásad nie je táto 

skutočnosť celkom zrejmá a položil otázku, či by sa text nemal jednoznačnejšie sformulovať. 

Hlavná kontrolórka potvrdila správnosť uvedených Zásad, nie je potrebné nič meniť ani 

dopĺňať. 

 

Návrh uznesenia č.40/03/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach v schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

Hlasovanie: (o 1807 hod) 

Za:         8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 40/03/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 8: Schválenie zámeru obce a predloženie žiadosti o NFP- Komunitné centrum 

v lokalite Strelník  

 

Obec má záujem uchádzať sa o NFP na výstavbu Komunitného centra v lokalite Strelník, 

keďže tento rok je pravdepodobne posledným, kedy sa do takejto výzvy môžu žiadatelia 

zapojiť. Pozemok, na ktorom sa plánuje výstavba Komunitného centra je  vo vlastníctve obce, 

čo je pre nás výhodou, nie je potrebné nič vysporiadavať.  

Mgr. Pavol Toporcer: „O tomto projekte sme rozprávali na pracovných stretnutiach, všetci 

sme vyslovili súhlasné stanovisko.“  

Návrh uznesenia č. 41/03/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje financovanie projektu „Komunitné 

centrum Letanovce“: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi – Ministerstvu 

vnútra SR ako Sprostredkovateľskému orgánu pre operačný program Ľudské zdroje,  

b) Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, 

c) Názov projektu „Komunitné centrum Letanovce“, žiadosť bude predložená a realizovaná 

obcou Letanovce, 

d) Ciele projektu sú v súlade so schváleným územným plánom obce a so schváleným 

programom rozvoja obce, 
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e) Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkovej oprávnenej 

výšky výdavkov projektu,  

f) Zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež prípadných 

neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu potrebných na dosiahnutie 

cieľov projektu. 

 
Hlasovanie: (o 1814 hod) 

Za:          8(Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 41/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9 : Schválenie vysporiadania pozemku- verejnoprospešná stavba 

 

Mgr. Pavol Toporcer: „ Jedná sa o pozemok na ihrisku, ktorý  je vo vlastníctve štátu v správe 

Slovenského pozemkového fondu a dá sa bezodplatne previesť na obec, ak je na ňom 

postavená verejne prospešná stavba.  

 

Návrh uznesenia č. 42/03/2019 

 

OZ v Letanovciach súhlasí s prevodom pozemku v k. ú. Letanovce: 

 

• parcela  KN- E č. 91580, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, výmera: 275 m2, podiel 

4/32, na liste vlastníctva č. 1176, vlastník Slovenská republika, správca Slovenský 

pozemkový fond na Obec Letanovce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, na ktorom je postavená verejnoprospešná 

stavba. 

 

Hlasovanie: (o 1817 hod) 

Za:         8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková,  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 41/03/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 10 : Rôzne  

Starosta vyzval poslancov do diskusie v bode Rôzne. Keďže nikto z poslancov nevystúpil so 

žiadnym podnetom, dal priestor prítomným občanom obce. 

Vystúpil Maroš Neupauer: „Čo plánuje obec do novej sezóny na Kláštorisku, keďže 

vlastnícke práva sa zmenili?“  Čo so vstupom do Slovenského raja a s ubytovaním v obci 

Letanovce ? 

Mgr. Pavol Toporcer: „ V ubytovni na ihrisku sa tento rok plánuje riešiť kúrenie, avšak nie je 

nateraz prioritou priestory tento rok úplne sprevádzkovať. 
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Starosta sa zúčastnil stretnutia so  starostami okolitých obcí a primátorom mesta SNV 

ohľadne poplatku za užívanie technických zariadení v Slov. raji. Iniciátor stretnutia má 

myšlienku, aby sa tento poplatok zbieral do jednej kasy a mal „ jedného pána“ , ktorý by  

všetko zastrešoval. Technické zariadenia boli v  r. 1992 delimitačným protokolom prevedené 

na obec avšak obec ich nemá v majetku, preto nemôže vyberať poplatok  za ich používanie. 

Mgr. Pavol Toporcer: „Obec plánuje v budúcnosti tento poplatok vyberať, ale najprv musia 

byť technické zariadenia zaradené do majetku obce a tiež musí byť doriešený vzorec 

vyberania poplatku spravodlivý pre všetky zúčastnené obce. 

 

Starosta konštatuje: „Lokalita Kláštorisko je beh na dlhé trate.“ Zďaleka nie sú všetky 

problémy vyriešené a sami nevieme, čo všetko nás ešte môže prekvapiť. 

 

Maroš Neupauer: „Ako je to s parkoviskom a parkovaním pri Letanovskom mlyne?“ 

Mgr. Pavol Toporcer: „Sú dve možnosti ako sa  aj po plánovanej  rekonštrukcii  hl. cesty bude 

dať na danej ploche parkovať. Buď po starom - čiže parkovať priamo na okraji cesty alebo 

parkovať na pozemku Pozemkového spoločenstva urbár v Letanovciach – kde sa počíta 

s vybudovaním parkoviska. Som však sám prekvapený, aké nákladné môže byť vybudovanie 

parkoviska. Vychádzam z obce Hrabušice, ktorá tiež plánuje vybudovať parkovisko na 

Podlesku a suma za jeho vybudovanie( cca 1,3 mil) sa mi zdá privysoká. Hovorím otvorene, 

že my na niečo takéto nemáme.“ 

Starosta: „Parkovisko predstavuje veľkú investíciu, ale nie je to pre nás tento rok prioritou.“ 

Maroš Neupauer: „Ďakujem za odpoveď, ideme teda v režime ako doposiaľ.“ 

Starosta: „Priorita je pre nás rekonštrukcia hlavnej cesty“, až následne budeme riešiť 

parkovisko. 

 

K bodu č. 11: Záver 

Starosta poďakoval za účasť poslancom, hlavnej kontrolórke i zamestnancom obce a ukončil 

zasadnutie OZ o 1940 hodine. 

 

 

                                                                                              Slavomír Zahornadský 

                                                                                                     starosta obce      

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

Overovatelia: Mgr. Andrea Knižková, Ján Šefčík 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 19.3.2019 do 3.4.2019 


