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Zápisnica 
zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Letanovce,  

konaného dňa 28. 6. 2019 so začiatkom o 18.00 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

PRÍTOMNÍ: 

                              Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci:              Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol  

                              Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč, Ing. Mária Kramarová- príchod  

                              o 1816 hodine 

 

Ďalší prítomní:    Mgr. Nikola Zvalená - prednostka OcÚ,   

                              Danuša Beláková - kontrolórka obce 

                              Daniela Lesňaková – zamestnankyňa OcÚ 

Občania:              Marián Lesňák 

 

NEPRÍTOMNÍ:  Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Ján Šefčík 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na II. polrok 2019 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

7. Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania Obce 

Letanovce 

8. Rozpočtové opatrenia č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 

9. Schválenie úveru pre Obec Letanovce 

10. Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku – Rímskokatolícka cirkev biskupstvo 

Spišské Podhradie 

11. Schválenie podmienok nájmu nehnuteľného majetku pre Kláštorisko Letanovce s.r.o. 

12. Program odpadového hospodárstva obce Letanovce do roku 2020 

13. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce č. 1/2010 – zrušenie 

14. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 1811 hodine. Privítal 

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

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

Za overovateľov boli určení poslanci:  Mgr. Zuzana Lesňáková, Štefan Trojan 

Za zapisovateľku bola určená zamestnankyňa OcÚ: Daniela Lesňaková 
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Návrh uznesenie č. 64/06/2019 

 

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

Lesňákovej, Štefana Trojana a určenej zapisovateľky:  Daniely Lesňakovej. 

 

Hlasovanie: (o 1812  hod) 

Za:              6 (Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer,   

                      Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 64/06/2019 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. 65/06/2019 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na II. polrok 2019 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

7. Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania Obce 

Letanovce 

8. Rozpočtové opatrenia č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 

9. Schválenie úveru pre Obec Letanovce 

10. Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku – Rímskokatolícka cirkev biskupstvo 

Spišské Podhradie 

11. Schválenie podmienok nájmu nehnuteľného majetku pre Kláštorisko Letanovce s.r.o. 

12. Program odpadového hospodárstva obce Letanovce do roku 2020 

13. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce č. 1/2010 – zrušenie 

14. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

Hlasovanie: (o 1813  hod) 

Za:              6 (Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer,   

                      Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 



 

3 
 

Uznesenie č. 65/06/2019 bolo prijaté. 

Starosta navrhol doplniť za bod č. 14 bod č. 15 s názvom: Zrušenie uznesenia č. 41/03/2019 

a prijať nové uznesenie. 

 

Návrh uznesenie č. 66/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť za bod č. 14 bod č. 15 s názvom: Zrušenie uznesenia č. 

41/03/2019 a prijatie nového uznesenia.   

 

Hlasovanie: (o  1814  hod) 

Za:              6 (Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Mgr. Pavol Toporcer,   

                      Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 66/06/2019 bolo prijaté. 

 

Prišla poslankyňa Ing. Mária Kramárová o 1816 hodine. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Starosta prečítal prítomným uznesenia z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 11.6.2019 

a konštatoval nasledovné: uznesenia č. 53/06/2019 - 58/06/2019 sú splnené, uznesenie č. 

59/06/2019 je v plnení, uznesenia č. 60/06/2019 - 63/06/2019 je splnené. 

 

Návrh uznesenie č. 67/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 

11.6.2019 a konštatuje, že uznesenia č. 53/06/2019 - 58/06/2019 sú splnené, uznesenie č. 

59/06/2019 je v plnení, uznesenia č. 60/06/2019 - 63/06/2019 je splnené. 

Hlasovanie: (o  1819  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 67/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4: Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2019 

Starosta dal slovo kontrolórke obce, ktorá predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2019. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce Letanovce na II. polrok 2019 bol  

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

úradnej tabuli obce v termíne od 27.5.2019 do 11.6.2019. 
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Návrh uznesenie č. 68/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: (o  1821  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 68/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5, 6: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za 

rok 2018 a Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke obce p. Danuši Belákovej, ktorá uviedla: 

Odborné stanovisko spracovala na základe predloženého a zverejneného Návrhu záverečného 

účtu obce Letanovce za rok 2018. Návrh záverečného účtu  bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce dňa 3.6.2019, čím bola splnená zákonom stanovená povinnosť obce 

podľa §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v členení a štruktúre v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov s výnimkou tých údajov, ktoré sa týkajú: 

-  hospodárenia príspevkových organizácií, nakoľko obec nemala zriadenú PO, 

- prehľad o poskytnutých zárukách – obec v priebehu rozpočtového roka 2018 neposkytla 

záruky, 

- nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti, pretože obec nevykonávala podnikateľskú 

činnosť. Ročnú účtovnú závierku k 31.12.2018 do doby spracovania neoverila audítorka. Výrok 

a správu audítorky pre obecné zastupiteľstvo budú predložené na rokovanie OZ v Letanovciach 

po ich doručení. Od termínu zverejnenia boli v Návrhu záverečného účtu upravené a doplnené 

dva údaje a to:  

- doplnený komentár k rozdielu vo výške splátok a istiny z úverov na str. 15, 16 a 17, 

- doplnená dotácia pre Rím. kat. cirkev, Biskupstvo Sp. Podhradie pre ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

Smižany, na záujmovú činnosť detí. 

Na záver hlavná kontrolórka odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Letanovciach schváliť 

Záverečný účet Obce Letanovce za rok 2018 bez výhrad. 

Upravený výsledok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 9 442,16 € odporúča OZ použiť 

na tvorbu rezervného fondu obce v celom rozsahu. Zároveň odporúča OZ zostatok finančných 

operácií vo výške 69 736,49 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

Návrh uznesenie č. 69/06/2019 

 

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

za  

r. 2018. 

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

• 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za 

rok 2018 vo výške 9 442,16 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

 

• 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok upravených finančných operácii 

rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 69 736,49 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

  

Hlasovanie: (o  1835  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 69/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 7: Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov, vrátane 

odmeňovania Obce Letanovce 

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku o podanie správy. Hlavná kontrolórka oboznámila 

poslancov, že išlo o kontrolu plnenia úloh na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2019. Cieľom kontroly boli zistiť súlad vnútorných predpisov a pracovnoprávnych vzťahov  

so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na zákonné zmeny v odmeňovaní 

zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov od 1.1.2019 boli 

zamestnanci nanovo zaradení do nových platových tried, pri ktorých bola dodržaná zákonná 

požiadavka na zvýšenie tarifných platov. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky,  

a preto nie je potrebné prijímať opatrenia. 

 

 

 

Návrh uznesenie č. 70/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK z vykonanej kontroly - pracovnoprávnych 

vzťahov, vrátane odmeňovania Obce Letanovce 

 

Hlasovanie: (o  1839  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

 

Uznesenie č. 70/06/2019 bolo prijaté. 
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K bodu č. 8 : Rozpočtové opatrenia č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Starosta dal slovo prednostke obce Mgr. Nikole Zvalenej, aby oboznámila poslancov  

s rozpočtovými opatreniami. 

 

Prednostka konštatovala, že 

- rozpočtové opatrenie č. 5/2019 OZ berie na vedomie z dôvodu účelovo určených 

prostriedkov poskytnutých v rámci verejnej správy, ide o transfer MŠ – predškoláci, matrika, 

Register adries, REGOP a KÚŽP, 

 

 

Návrh uznesenie č. 71/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ide o ide povolené 

prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov 

v celkovej výške na strane príjmov vo výške 1 242,58 € a na strane výdavkov podľa funkčnej 

klasifikácie vo výške  1 242,58 € a to na základe oznámení príslušných subjektov verejnej správy. 

 

Hlasovanie: (o  1843  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 71/06/2019 bolo prijaté. 

  

- rozpočtové opatrenie č. 6/2019 – ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR I. a II. kolo 2019 

a voľbami do Európskeho parlamentu 2019, 

 

Návrh uznesenie č. 72/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ide povolené prekročenie 

a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej 

výške na strane príjmov vo výške 1.510,87 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 

vo výške  1.510,87 € na výdavky spojene s konaním volieb prezidenta SR  I a II. kolo a konaním 

volieb do EP v roku 2019. 

 

Hlasovanie: (o  1845  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 72/06/2019 bolo prijaté. 



 

7 
 

 

- rozpočtové opatrenie č. 7/2019 – ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov na základe Dohody č. 19/44/50j/3/NS 2019 – príspevok na 

podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

Návrh uznesenie č. 73/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ide povolené prekročenie 

a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej 

výške na strane príjmov vo výške 5.052,51 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 

vo výške  5.052,51 €. 

 

Hlasovanie: (o  1847  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 73/06/2019 bolo prijaté. 

 

- rozpočtové opatrenie č. 8/2019 - ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov - poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe 

zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/233 na Rekonštrukciu objektu Obecného úradu Letanovce, 

 

Návrh uznesenie č. 74/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2019, ide povolené prekročenie 

a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej 

výške na strane príjmov vo výške 426.432,58 € a na strane výdavkov podľa funkčnej 

klasifikácie vo výške  426.432,58 €. Ide poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

základe zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/233 na Rekonštrukciu objektu Obecného úradu 

Letanovce. 

 

Hlasovanie: (o  1852  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 74/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

- rozpočtové opatrenie č. 9/2019 - ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov – dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
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pre Dobrovoľný hasičský zbor  obce na základe Zmluvy č. 149 341 zo dňa 3.5.2019,  

 

 

 

Návrh uznesenie č. 75/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2019, ide povolené 

prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov 

v celkovej výške na strane na strane príjmov vo výške 1.900,00 € a na strane výdavkov podľa 

funkčnej klasifikácie vo výške  1.900,00 €. 

Hlasovanie: (o  1859  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 75/06/2019 bolo prijaté. 

 

- rozpočtové opatrenie č. 10/2019 - ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov – zvýšenie dotácie na úseku matrík za rok 2019,  

 

 

Návrh uznesenie č. 76/06/2019 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2019, ide povolené 

prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov 

v celkovej výške na strane na strane príjmov vo výške 655,86 € a na strane výdavkov podľa 

funkčnej klasifikácie vo výške 655,86 € na základe oznámenia príslušného subjektu verejnej 

správy na úseku matrík. 

 

Hlasovanie: (o  1901  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 76/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

- rozpočtové opatrenie č. 11/2019 - ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov – vysporiadanie trov právneho zastúpenia v právnej veci 

žalobcu Štefana Gálla proti žalovanému obci Letanovce, súd priznal nevyhnutné trovy 

právneho zastúpenia, 
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Návrh uznesenie č. 77/06/2019 

 

OZ v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2019, ide povolené prekročenie a 

viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej 

výške na na strane príjmov vo výške 4 951,29 € a na strane výdavkov podľa funkčnej 

klasifikácie vo výške  4 951,29 €, na základe právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade trov 

konania právneho zastupovania. 

 

Hlasovanie: (o  1904  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 77/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

- rozpočtové opatrenie č. 12/2019 - ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov – zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce 

– rekonštrukcia miestnych komunikácií a projektová dokumentácia, 

 

Návrh uznesenie č. 78/06/2019 

OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2019 v súlade s ustanovením §14 ods. 

2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. zmena rozpočtu z titulu zapojenia prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 227.406,00 € do rozpočtu obce cez finančné operácie a ich viazaním 

na kapitálové výdavky jednotlivých investičných projektov. 

 

Hlasovanie: (o  1912  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 78/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

- rozpočtové opatrenie č. 13/2019 zrušené. 

 

 

K bodu č. 9 : Schválenie úveru pre Obec Letanovce 

 

Starosta udelil slovo poslancovi a predsedovi finančnej komisie Mgr. Pavlovi Toporcerovi, 

ktorý vysvetlil dôvody nato, aby OZ schválilo úver. Ide o novú ponuku od Slovenskej 
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sporiteľni, a.s., nakoľko by sa uvedeným úverom refinancoval starý úver, čím by sa ročne 

ušetrilo okolo 900,00 €.   

Pri súčasnej rekonštrukcii exteriéru obecného úradu je potrebné súčasne riešiť aj 

rekonštrukciu interiéru obecného úradu, zvyšok úveru by sa použil na financovanie uvedenej 

rekonštrukcie a ďalších kapitálových výdavkov. Ide o výhodný úver, kde úroková sadzba je 

0,49 % p.a.. Maximálna výška úveru by bola 635 000,00 €. 

Poslanec Ing. Ján Vronč sa opýtal, či sa bude platiť poplatok za predčasne splatenie starého 

úveru. Starosta odpovedal, že je to bez sankcie. 

 

 

Návrh uznesenie č. 79/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje prijatie návratného zdroja financovania formou dlhodobého 

investičného splátkového úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. na základe indikatívnej ponuky 

financovania zo dňa 21.6.2019 vo výške maximálne  635 000,00 € na refinancovanie úveru 

č. 737/CC/17 a financovanie kapitálových výdavkov obce. 

 

Hlasovanie: (o  1931  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 79/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 10 : Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku – Rímskokatolícka cirkev 

biskupstvo Spišské Podhradie 

 

Starosta konštatoval, že na prechádzajúcom zastupiteľstve bol vyhlásený zámer výpožičky, 

ktorý bol zverejnený a je potrebné schváliť výpožičku, navrhuje predĺžiť dobu výpožičky  

na 14 mesiacov, tak ako sa končí školský rok, t.j. od 1.7.2019 do 31.8.2020.  

 

 

Návrh uznesenie č. 80/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje výpožičku nehnuteľného majetku v súlade § 9a odstavca 2 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn.:  

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. 
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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 - 31.8.2020. 

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  1936  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 80/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 11: Schválenie podmienok nájmu nehnuteľného majetku pre Kláštorisko 

Letanovce s.r.o. 

 

Starosta skonštatoval, že aj k uvedenému nájmu bol na predchádzajúcom zastupiteľstve 

vyhlásený zámer nehnuteľného majetku pre Kláštorisko Letanovce s.r.o. a je potrebné 

schváliť prenájom majetku. 

 

Návrh uznesenie č. 81/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku v súlade § 9a odstavca 9 písm 

c.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn.: 

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

dostatočný v zmysle zákona o majetku obce.  

Hlasovanie: (o  1938  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 81/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 12: Program odpadového hospodárstva obce Letanovce do roku 2020 

 

Starosta udelil slovo prednostke Mgr. Nikole Zvalenej. Prednostka vysvetlila, že Program 

odpadového hospodárstva obce Letanovce do roku 2020 je najvýznamnejším strategickým 

dokumentom v odpadovom hospodárstve obce. POH obce obsahuje cieľové smerovanie 

nakladania s odpadmi. POH bol zverejnený a taktiež sme požiadali Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, SNV o jeho posúdenie. Po preskúmaní Okresný úrad, SNV 

skonštatoval, že predložený POH obce Letanovce je v súlade s POH Košického kraja 

a odporúčal ho schváliť OZ. 

Poslanec Mgr. Pavol Toporcer sa opýtal, či zber biologického odpadu funguje bez problémov. 

Prednostka odpovedala, že až na jeden prípad, nie sú žiadne problémy, rastie nám množstvo 

bioodpadu, čo nám v konečnom dôsledku zlepší celkové triedenie odpadu. 

 

Návrh uznesenie č. 82/06/2019 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce  Letanovce na roky 

2016 – 2020. 

Hlasovanie: (o  1943  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 82/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 13: Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce č. 1/2010 - zrušenie 

 

Starosta vyzval prednostku Mgr. Nikolu Zvalenú, aby podala vysvetlenie k uvedenému bodu. 

Prednostka vysvetlila, že Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce schválené OZ dňa 

21.1.2010 uznesením č. 2/1/2010 je potrebné zrušiť z dôvodu zmeny právnej legislatívy. 

Uvedené zásady sa našli pri triedení starých listín, kde boli omylom založené. Podrobný predpis 

z obsahového hľadiska je zahrnutý v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Letanovce, ktorý bol schválený OZ uznesením č. 52/08/2017 zo dňa 31.8.2017. 
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Návrh uznesenie č. 83/06/2019 

 

OZ v Letanovciach  ruší Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce č. 1/2010 zo dňa 

21.1.2010.  

Hlasovanie: (o  1944  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 83/06/2019 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 14: Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník 

 

Starosta navrhuje, aby sa schválil návrh ohľadom nájomných bytov č. 21 a 43 na 6 mesiacov. 

Poslankyňa Ing. Mária Kramárová konštatuje aj na základe kontroly z 28.6.2019, že za  

3 mesiace nájomníci  nie sú schopní odstrániť nedostatky, dokonca vznikajú nové škody. 

Starosta uviedol, že ohľadom bytu č. 40 – krajský súd ešte nerozhodol, byt č. 39 – je v rukách 

súdneho exekútora, ktorý je povinný do 30.6.2019 vyhotoviť správu. Všetky tieto zdĺhavé  a 

nepriaznivé rozhodnutia zhoršujú obci prácu. 

 

 

Návrh uznesenie č. 84/06/2019 

 

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 1.7.2019 - 31.12.2019 pre nájomcov: Katarína 

Kroščenová, Vladimír Kroščen a Oľga Pechová  a Valéria Pechová. 

 

Hlasovanie: (o  1951  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 84/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 15: Zrušenie uznesenia č. 41/03/2019 a prijatie nového uznesenia 

 

Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 41/03/2019 z dôvodu nepresnosti údajov a prijať nové 

uznesenie. 
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Návrh uznesenie č. 85/06/2019 

 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 41/03/2019 z dôvodu nepresnosti údajov.  

 

Hlasovanie: (o  1952  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 85/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

Návrh uznesenie č. 86/06/2019 

 

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-SC613-2017-2 

 

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, 

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  1953  hod) 

Za:              7 (Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňak, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:          0          

Zdržal sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 86/06/2019 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

Starosta vyzval poslancov, ak majú nejaký príspevok, nech vystúpia. Bez príspevkov. 
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K bodu č. 17: Záver 

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

zasadnutie OZ o 1954  hodine. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Nikola Zvalená                                                                  Slavomír Zahornadský 

     prednostka obce                                                                                starosta obce      

 

 

 

 

 

Zapísala: Daniela Lesňaková 

Overovatelia: Mgr. Zuzana Lesňáková, Štefan Trojan 

Zverejnené na úradnej tabuli od  3.7.2019  do 17.7.2019 


