
Zápisnica 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 11.6.2019 so začiatkom o 18.30 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci :          Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, 

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

Neprítomní:       Mgr. Andrea Knižková, Ján Šefčík, Štefan Trojan - ospravedlnení 

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená - prednostka OcÚ,   

                            Danuša Beláková - kontrolórka obce 

      Anna Šubová – zamestnankyňa OcÚ   

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Letanovce 

5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Materská škola Strelník 

6. Schválenie podmienok predĺženia nájmu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo  

 Sp. Podhradie 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 18:40 hodine.  Privítal 

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

 

Za zapisovateľku bola určená  : Anna Šubová 

Za overovateľov boli určení poslanci: Ing. Ján Vronč, Róbert Lesňak 

 

Návrh uznesenia č. 53/06/2019 

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

Róberta Lesňaka a určenej zapisovateľky:  Anny Šubovej 

 

Hlasovanie: (o 1841 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav   

                       Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 53/06/2019 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. 54/06/2019 

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. Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Letanovce 

5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Materská škola Strelník 

6. Schválenie podmienok predĺženia nájmu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp.    

            Podhradie 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie: (o 1843 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav              

                        Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 54/06/2019 bolo prijaté. 

 

Starosta navrhol doplniť do programu  bod:  Vyhlásenie zámeru na užívanie budovy soc. 

zariadení súp. č. 603, ostatné body sa posúvajú. 

 

Návrh uznesenia č. 55/06/2019 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť za bod č. 6 bod č. 7 v znení: Vyhlásenie zámeru na 

užívanie budovy soc. zariadení súp. č. 603, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1845 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav    

                        Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 55/06/2019 bolo prijaté. 

 

Mgr. Lesňáková navrhla  doplniť za bod č. 7 bod č. 8 v znení:  Spolufinancovanie projektu 

z programu Podpora rozvoja športu na r. 2019, ostatné body sa posúvajú. 

 

Návrh uznesenia č. 56/06/2019 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť za bod č. 7 bod č. 8 v znení  Spolufinancovanie projektu 

z programu Podpora rozvoja športu na r. 2019, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 1845 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

                        Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 



Uznesenie č. 56/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č.3: Kontrola uznesení 

Starosta prečítal uznesenia zo 4. zasadnutia OZ a uviedol:  

že uznesenia č.  47/05/2019-50/05/2019 sú splnené, uznesenie č. 51/05/2019 je v plnení, 

uznesenie č. 52/05/2019 je splnené.  

Návrh uznesenia č. 57/06/2019 

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

9.5.2019 a konštatuje, že uznesenia č.  47/05/2019-50/05/2019 sú splnené, uznesenie č. 

51/05/2019 je v plnení, uznesenie č. 52/05/2019 je splnené.  

Hlasovanie: (o 1850 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 57/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 4: Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci 

Letanovce 

Starosta informoval o možnosti zrealizovania hasičskej zbrojnice v budove bývalej strojovne v 

športovom areáli.  Financovanie –  žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 

30 000,- € , informoval  Mgr. Pavol Toporcer. Žiadosť je potrebné predložiť do 21.6.2019. 

Návrh uznesenia č. 58/06/2019 

OZ  v Letanovciach schvaľuje: 

a) Predloženie  žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly MV SR  v rámci výzvy číslo V. P HaZZ 2019 s názvom projektu:  

„ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Letanovce“, 

b) Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Letanovce“ zo strany 

žiadateľa vo výške  minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Hlasovanie: (o 1854 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 58/06/2019 bolo prijaté. 

 

 



K bodu č. 5: Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Materská škola 

Strelník 

Počty detí v časti obce Strelník narastajú, z tohto dôvodu obec chce vybudovať  v tejto časti 

novú materskú škôlku s kapacitou 110 detí, je to v súlade s územným plánom obce Letanovce. 

Obec chce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok  MV SR a reagovať na Výzvu do 

16.6.2019. 

Návrh uznesenia č. 59/06/2019 

OZ v Letanovciach schvaľuje financovanie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

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-SC612-2018-1, 

c) Názov projektu „Novostavba materskej školy v obci 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, 

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 1902 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 59/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6: Schválenie podmienok predĺženia nájmu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo  

Sp. Podhradie 

 

Doterajšia zmluva bola uzatvorená na 10 rokov. 30.6.2019 vyprší jej platnosť. Predmetom 

nájmu je pozemok KN-C p.č. 444/3,17,  stavba telocvične a učebne a stavba  základnej školy. 

Výlučným vlastníkom týchto nehnuteľností je obec. Doterajší zmluvný vzťah nebol 

v intenciách zákona, starosta navrhuje OZ, aby schválilo zámer výpožičky pre Rímskokatolícku 

cirkev – Biskupstvo Spišské Podhradie. Starosta udelil slovo HK - p. Danuši Belákovej: jej 

stanovisko bolo poslancom predložené v pracovných materiáloch a trvá na svojom názore, že 

doterajšia zmluva nebola v súlade so zákonom a zdieľa názor, že OZ v zmysle zákona môže 



rozhodnúť o bezplatnom užívaní majetku obce – výpožičke. Poslanec Lesňak sa spýtal na 

podmienky výpožičky – od 1.7.2019 na 12 mesiacov, odpovedal starosta. 

Návrh uznesenia č. 60/06/2019 

OZ v Letanovciach vyhlasuje: 

zámer v súlade § 9a odstavca 2 zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn. na výpožičku 

nehnuteľného majetku: 

1.) pozemok KN - C 444/3, druh pozemku: zastavené plochy a nádvorie o výmere 16172 m2, a 

pozemok KN - C 444/17, druh pozemku : zastavené plochy a nádvorie o výmere 877 m2 

zapísané na liste vlastníctva 638, v k. ú. Letanovce.  

2.) stavba- telocvičňa, učebňa bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. KN- C č. 

444/17, zapísaná na liste vlastníctva č. 638 v k. ú. Letanovce a stavba základná škola, súpisné 

číslo 54, postavená na pozemku parc. KN- C č. 444/3, zapísaná na liste vlastníctva č. 638 v k. 

ú. Letanovce. 

Spôsob výpožičky OZ schvaľuje podľa § 9a odsek 9 s primeraným použitím ustanovenia §9a 

odsek 8 písmena e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské podhradie  IČO: 179124, 

doba výpožičky:   od 1.7.2019 - 30.6.2020. 

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

vypožičiavateľ, zabezpečuje v obci výchovno- vzdelávací proces na I. a II. stupni Základnej 

školy a mimoškolskú záujmovú činnosť, ako aj skutočnosť, že budúci vypožičiavateľ užíval 

predmet výpožičky na túto činnosť. Základná škola je evidovaná v sieti školských zariadení 

Ministerstva školstva a budúci vypožičiavateľ je zriaďovateľom tejto školy. 

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

dostatočný v zmysle zákona o majetku obce.  

Nakoľko sa jedná o výpožičku nie je možné predmet výpožičky prenajať tretej osobe. 

Hlasovanie: (o 1920 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 60/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

 

 

K bodu č. 7: Vyhlásenie zámeru na užívanie budovy soc. zariadení súp. č. 603 

 

Túto budovu bude užívať a obhospodárovať Kláštorisko Letanovce s.r.o. Toto je potrebné 

upraviť  nájomnou zmluvou. Konateľ s.r.o.  poslanec Ing. Ján Vronč informoval, že s.r.o. má 



pridelené  IČO, je potrebné riešiť ďalšie procesné veci...Poslanec Mgr. Pavol Toporcer sa spýtal 

aké sú parametre, na akú dobu, výška nájmu?  Odpoveď starostu: 2 €/m2/mesiac. 

Návrh uznesenia č. 61/06/2019 

OZ v Letanovciach vyhlasuje: 

zámer v súlade § 9a odstavca 9 písm c.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn.  na 

uzatvorenie nájmu nehnuteľného majetku: 

1.) budova súpisné číslo 603-  Sociálne zariadenia , ktoré je zapísané na liste vlastníctva č. 1, 

k.ú. Letanovce. 

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

odsek 8 písmena e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu  Kláštorisko Letanovce 

s.r.o.,  Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, IČO: 52443892 

3.) doba  prenájmu neurčitá, s trojmesačnou výpovednou lehotou 

4.) cena nájmu je 2 €/m2 za mesiac 

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

podnikateľským subjektom so 100% účasťou obce Letanovce. 

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

dostatočný v zmysle zákona o majetku obce.  

Hlasovanie: (o 1935 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 61/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8: Spolufinancovanie projektu z programu Podpora rozvoja športu na r. 2019 

O týchto projektoch informovala poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňáková. 

 

Návrh uznesenia č. 62/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje spolufinancovanie projektu „ Športový detský Raj“ obcou 

Letanovce v súlade s podmienkami programu Podpora rozvoja športu na r. 2019. 

 

Hlasovanie: (o 1937 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 62/06/2019 bolo prijaté. 

 

 



Návrh uznesenia č. 63/06/2019 

OZ v Letanovciach schvaľuje spolufinancovanie projektu „V zdravom tele zdravý duch “ obcou 

Letanovce v súlade s podmienkami programu Podpora rozvoja športu na r. 2019. 

 

Hlasovanie: (o 1938 hod) 

Za:              6 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár 

                       Mgr. Pavol Toporcer, Ing. Ján Vronč) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

Uznesenie č. 63/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

 

Pre OZ  bola doručená žiadosť občana obce o pridelenie náhradného pozemku – informoval 

starosta. Podľa jeho názoru obec Letanovce nie je nástupnickou  organizáciou Okresného 

národného výboru.  Žiadosť bude predmetom ďalších skúmaní, keďže sa jedná o záležitosť 

z roku 1966. Po zistení skutočnosti žiadateľ dostane písomné stanovisko obce. Táto žiadosť 

mala byť doručená inam, nie na obec Letanovce. OZ Letanovce nie je oprávnené  o tomto 

rozhodovať – povedal poslanec Mgr. Pavol Toporcer. 

 

K bodu č. 10: Záver 

Na záver  starosta poďakoval prítomným za účasť na 5. zasadnutí OZ a ukončil ho  o 19 50 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Slavomír Zahornadský 

           starosta obce 

                                                                                          

 

 

Zapísala: Anna Šubová 

 

Overovatelia: Róbert Lesňak, Ing. Ján Vroč 

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 19.6.2019d 15.1.2019 do 30.01.2019  

 


