
Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 17.02.2020 so začiatkom o 18.00 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

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

Neprítomní:      Róbert Lesňak,  Ján Šefčík - ospravedlnení 

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená - prednostka OcÚ,   

                            Danuša Beláková - kontrolórka obce 

       

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení  

4. Rozpočtové opatrenie č. 33, 34/2019 a č. 1, 2/2020 

5. Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

október 2019 

6. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2019 

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2019 

8. Správa z vykonanej  kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach.  

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 2/2020 o vyhradení miesta a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce 

11. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce 

Letanovce v roku 2020 

12. Žiadosti o dotácie na rok 2020  z rozpočtu obce – schválenie 

13. Plán verejného obstarávania na rok 2020 

14.  Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

15. Vysporiadanie pozemkov na ihrisku a pozemkov v športovom areály 

16. Rôzne 

17. Záver 

 

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 18:08 hodine.  Privítal 

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

 

Za zapisovateľku bola určená  :  Mgr. Nikola Zvalená 

Za overovateľov boli určení poslanci: Miroslav Mlynár, Štefan Trojan 



Návrh uznesenia č. 01/02/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Štefana 

Trojana a Miroslava Mlynára a určenej zapisovateľky:  Mgr. Nikoly Zvalenej. 

 

Hlasovanie: (o 18:10 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 01/02/2020 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu  zasadnutia OZ 

Starosta prečítal program OZ a dal o ňom hlasovať.  

Návrh uznesenia č. 02/02/2020  

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. 33, 34/2019 a č. 1, 2/2020 

5. Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

október 2019 

6. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2019 

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2019 

8. Správa z vykonanej  kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach.  

10. Všeobecne záväzného nariadenia obce Letanovce č. 2/2020 o vyhradení miesta a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce 

11. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce 

Letanovce v roku 2020 

12. Žiadosti o dotácie na rok 2020  z rozpočtu obce – schválenie 

13. Plán verejného obstarávania na rok 2020 

14.  Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

15. Vysporiadanie pozemkov na ihrisku a pozemkov v športovom areály 

16. Rôzne 

17. Záver 

 
Hlasovanie: (o 18:12 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 02/02/2020 bolo prijaté. 

 



Starosta vyzval prítomných o prípadne doplnenie bodov do programu rokovania. Starosta obce 

dal návrh o doplnení za bod č. 15 bod č. 16 v znení: Cenník služieb a úkonov  poskytovaných 

obcou Letanovce s účinnosťou od 1.3.2020, ostatné body sa posúvajú. 

 

 

Návrh uznesenia č. 03/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť za bod č. 15 bod č. 16 v znení: Cenník služieb a úkonov  

poskytovaných obcou Letanovce s účinnosťou od 1.3.2020, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 18:14 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 03/02/2020 bolo prijaté. 

 

Poslanec Štefan Trojan navrhuje doplniť za bod č. 16 bod č. 17 v znení: Zmena konateľov 

obecnej s.r.o. Kláštorisko Letanovce s.r.o. a zmena členov dozornej rady, ostatné body sa 

posúvajú. 

 

Návrh uznesenia č. 04/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplniť za bod č. 16 bod č. 17 v znení: Zmena konateľov obecnej 

s.r.o. Kláštorisko Letanovce s.r.o. a zmena členov dozornej rady, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 18:16 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 04/02/2020 bolo prijaté. 

 

Starosta vyzval poslancov aby hlasovali o doplnený program. 

Návrh uznesenia č. 05/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplnený 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. 33, 34/2019 a č. 1, 2/2020 

5. Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

október 2019 

6. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2019 

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2019 

8. Správa z vykonanej  kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach.  



10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 2/2020 o vyhradení miesta a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce 

11. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce 

Letanovce v roku 2020 

12. Žiadosti o dotácie na rok 2020  z rozpočtu obce – schválenie 

13. Plán verejného obstarávania na rok 2020 

14.  Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

15. Vysporiadanie pozemkov na ihrisku a pozemkov v športovom areály 

16. Cenník služieb a úkonov  poskytovaných obcou Letanovce s účinnosťou od 1.3.2020 

17. Zmena konateľov obecnej s.r.o. Kláštorisko Letanovce s.r.o. a zmena členov dozornej 

rady 

18. Rôzne 

19. Záver 

 
Hlasovanie: (o 18:17 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 05/02/2020 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

 

Starosta obce Slavomír Zahornadský prečítal uznesenia z 10. OZ konaného 14.12.2019 

skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 

 

 

Návrh uznesenia č. 06/02/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 

14.12.2019 a konštatuje, že uznesenia 119/12/2019 – 142/12/2019 sú splnené. 

 

Hlasovanie: (o 18:26 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 06/02/2020 bolo prijaté 

 

 

 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 33, 34/2019 a č. 1, 2/2020 

 

Prednostka obce Mgr. Nikola Zvalená a starosta obce  informovali o finančných  presunoch  

v jednotlivých rozpočtových opatreniach. Poslanci mali rozpočtové opatrenia č. 33,34/2019 a 1, 



2/2020 v pracovných materiáloch. Súčasťou každého rozpočtového opatrenia  je  stanovisko 

hlavnej kontrolórky. 

 

Návrh uznesenia č. 07/02/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 33/2019, 

ktoré pojednáva o presune rozpočtovaných prostriedkov vo výške 1907,75 € v rámci 

schváleného rozpočtu z dôvodu zmeny pravidiel financovania MOPS počas trvania projektu. 

 

Hlasovanie: (o 18:30 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 07/02/2020 bolo prijaté 

 

Návrh uznesenia č. 08/02/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 34/2019. Ide 

o presun rozpočtovaných prostriedkov vo výške 1732,97 € v rámci schváleného rozpočtu 

z dôvodu zmeny pravidiel financovania MOPS počas trvania projektu. 

 

Hlasovanie: (o 18:31 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 08/02/2020 bolo prijaté 

 

Návrh uznesenia č. 09/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2020. Ide 

o povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 390,90 € a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov vo výške  390,90 € na základe oznámení od inštitúcií. 

Hlasovanie: (o 18:32 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 09/02/2020 bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 10/02/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2020. Ide 

o navýšenie príjmov vo výške 54,71 € a následne použitie sumy 54,71 € na určené výdavky. 

Hlasovanie: (o 18:33 hod) 

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

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



Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 10/02/2020 bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 5:  Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za 

mesiac október 2019 

 

Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce pani Danuši Belákovej, ktorá informovala 

prítomných o výsledku vykonanej kontroly vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

október 2019. Konštatovala, že počas kontroly boli zistené drobné nedostatky, ktoré boli 

okamžite odstránene. Kontrolovaný úsek hodnotí pozitívne. 

 

 

Návrh uznesenia č. 11/02/2020 

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

doklady obce Letanovce za mesiac október 2019.  

 

Hlasovanie: (o 18:35 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 11/02/2020 bolo prijaté 

 

Hlavná kontrolórka navrhla aby body, ktoré predkladá ona boli postupne prejedávane tak ako 

boli vykonané samotne kontroly na jednotlivých úsekoch.  

 

K bodu č. 8: Správa z vykonanej  kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019 

 

HK konštatuje, že pri uvedenej kontrole bol účel použitia finančných prostriedkov na základe 

zmlúv, ktoré boli uzatvorené dodržaný. Zmluvy boli zverejnené v súlade s osobitným 

predpisom na webovom sídla obce a sú opatrené doložkou o vykonaní ZFK. Osobitne je vedená 

evidencia týchto zmlúv : nájomné zmluvy na hrobové miesta, nájomné zmluvy na obecné 

nájomné byty, zmluvy o odvádzaní odpadovej vody do verejnej kanalizácie a zmluvy o dodávke 

pitnej vody. Ostatné zmluvy sú vedene podľa abecedy. 

Na základe vykonanej kontroly odporúčam nasledovné: 

1. Pri uzatváraní zmlúv žiadať správne uvedenie účinnosti zmluvy (nie dňom podpisu 

zmluvnými stranami).  

2. Zmluvy zverejňovať v termíne pred dňom účinnosti. 

3. Prostredníctvom prevádzkovateľa webového sídla obce žiadať prepojenie na CUET za 

účelom povinného zverejňovania informácií a dokumentov. 

4. Upozorňujem na zmluvný nájomný vzťah s CZŠ, ktorý  je podľa môjho názoru v rozpore so 

zákonom z dôvodu nerešpektovania zákonných podmienok pri nakladaní s majetkom obce už 

v čase uzatvorenie pôvodnej nájomnej zmluvy. 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 12/02/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu HK z vykonanej kontroly uzatvorené zmluvy 

v roku 2019. 

 

Hlasovanie: (o 18:42 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 12/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 6: Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 

2019 

Hlavná kontrolórka v správe zhrnula všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva, ich výkon teda 

prijatie uznesení a ich následné plnenie. Na 10 zasadnutiach OZ v roku 2019 bolo prijatých 142 

uznesení OZ a 5 VZN. Odporúča uznesenia z OZ zverejňovať na CUET ( Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli). Keďže obec je povinná zverejňovať  dokumenty na úradnej tabuli, 

webovom sídle obce a CUET-e. 

 

 

Návrh uznesenia č. 13/02/2020 

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

v Letanovciach za rok 2019. 

 

Hlasovanie: (o 18:51 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 13/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 7 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 

2019 

HK v tejto správe zhrnula celu svoju kontrolnú činnosť za rok 2019, zároveň poďakovala obci 

a vedeniu, že jej vytvára dobre pracovné podmienky. 

 

Návrh uznesenia č. 13/02/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za 

rok 2019. 

 

Hlasovanie: (o 18:55 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 



Uznesenie č. 14/02/2020 bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 9: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom 

na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 

 

Starosta vyzval poslankyňu Mgr. Zuzanu Lesňákovú, aby v krátkosti vysvetlila obsah VZN. 

 

Príjemcami dotácie sú: 

- Materská škola v Letanovciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

- Školská jedáleň v Letanovciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

- CZŠ J. Sklenára pre Školský klub detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi 

- poskytovateľ záujmovej činnosti detí na základe žiadosti 

 

MŠ – počet detí k 15.9.2018 – 38 

      - 38 detí x 27,3 koeficient = 1037,40 x normatív 95,288 =  98 851,7712€ 

Správa  budov – dotácia na správu budovy MŠ – 5 431,416 € 

 

ŠKD (Školský klub detí) 

- reálny počet detí navštevujúcich ŠKD je 24 x 6,0 koeficient x normatív 95,288 = 13 721,472 

€, teda na 1 žiaka 571,73 €. 

 

ŠJ – dotácia na všetkých 492 potenciálnych stravníkov je v sume 84 387,0528 € 

 

 

Návrh uznesenia č. 15/02/2020 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v 

Letanovciach. 

 

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

poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 19:09 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 15/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 10: Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 2/2020 o vyhradení miesta 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce 

 

Vystúpila prednostka obecného úradu Mgr. Nikola Zvalená, konštatovala že zmena vo VZN 

nastala v článku č. 2 bod 1., písmeno a.) kde obec určila nové miesto na vylepovanie volebných 

plagátov a to miesto na kovovej obojstrannej tabuli umiestenej na pravej strane od vchodu do 



budovy obecného úradu a zároveň na pozemku parcela KN – C č. 3723/4, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie. Tabuľa je označená sloganom: „Miesto na umiestňovanie 

volebných plagátov“. V minulosti bolo toto miesto určené na okenných výplniach zasadačky 

obecného úradu. Keďže obecný úrad prešiel kompletnou rekonštrukciou museli sme hľadať 

alternatívu. Obojstranná tabula bude umiestnene iba počas obdobia pred voľbami a počas nich. 

Po voľbách bude tabuľa odobratá. 

 

 

Návrh uznesenia č. 16/02/2020 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o 

vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce. 

 

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

poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 19:12 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 16/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 11: Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na 

území obce Letanovce v roku 2020 

 

Mgr. Zuzana Lesňaková navrhuje aby výška  dotácie na záujmove vzdelávanie deti ostalo ako 

v roku 2019 vo výške 80 € na 1 dieťa. 

 

Návrh uznesenia č. 17/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje výšku dotácie  na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

na území obce Letanovce v roku 2020 v celkovej výške na dieťa a rok pre týchto žiadateľov: 

 

1. Centrum voľného času, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves vo výške  80 € na dieťa a rok pre 5  

            žiakov 

2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie (pre CVČ pri ZŠ Povýšenia sv.  

            Kríža, Smižany) vo výške  80 € na dieťa a rok pre 9 žiakov 

3. Základná škola, Komenského ul. 3, Smižany vo výške 80 € na dieťa a rok pre 8 žiakov 

 

Hlasovanie: (o 19:17 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 17/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 12: Žiadosti o dotácie na rok 2020  z rozpočtu obce – schválenie 

 



Starosta predniesol požiadavky od jednotlivých žiadateľov, ktoré boli prehodnotené na 

pracovnom stretnutí poslancov.  

 

Návrh uznesenia č. 18/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje v roku 2020 dotácie pre jednotlivých žiadateľov na základe 

žiadostí v sumách: 

ŠK Breznovica Letanovce...............................................................14 300 € 

OZ TJ Družstevník Letanovce...........................................................3 000 € 

Slovenský zväz chovateľov OZ............................................................800 € 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce.......................................2 500 € 

Folklórna skupina Olišavčan Letanovce............................................3 500 € 

Dobrý pastier- Lachos pastiris, OZ....................................................1 500 € 

 

Hlasovanie: (o 19:26 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 18/02/2020 bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 13: Plán verejného obstarávania na rok 2020 

 

Plán verejného obstarávanie prečítala Mgr. Nikola Zvalená, prednostka OcÚ. Vysvetlila 

povinnosť mať každé verejné obstarávanie schválene obecným zastupiteľstvom. Preto je 

vhodné si na začiatku nového roka spísať všetky plánované aktivity na rok 2020 do jedného 

dokumentu teda konkrétne do plánu verejného obstarávania a schváliť to. Ak by počas roka 

vyskočili ďalšie VO, ktoré nebudú schválene v pláne VO na rok 2020 je potrebné ich pred 

začatím samotného procesu VO schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 19/02/2020  

OZ v Letanovciach schvaľuje plán verejného obstarávania Obce Letanovce na rok 2020. 

 

Hlasovanie: (o 19:47 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 19/02/2020 bolo prijaté 

 

O 19 50  starosta vyhlásil cca 15 minútovú prestávku. Zároveň rokovanie OZ opustila 

kontrolórka obce Danuša Belákova.  Pokračovanie  o 21 25  hod.  

 

K bodu č. 14: Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie 

 



Starosta predniesol návrh na schválenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 

obce Letanovce. je potrebne najprv zrušiť uznesenia, ktoré boli schválené v roku 2019 a prijať 

nové. 

 

Návrh uznesenia č. 20/02/2020 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 27/02/2019 v ktorom sa schvaľovali podmienky pre 

poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obci podľa § 5 ods. 2 

zákona v plnom znení. 

 

Hlasovanie: (o 21:29 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 20/02/2020 bolo prijaté 

 

 

Návrh uznesenia č. 21/02/2020 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 28/02/2019 v ktorom sa schvaľoval návrh zadania zmien 

a doplnkov č.2 ÚPN-Obce Letanovce územnoplánovacej dokumentácie v plnom znení. 

 

Hlasovanie: (o 21:30 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 21/02/2020 bolo prijaté 

 

Návrh uznesenia č. 22/02/2020 

OZ schvaľuje podmienky pre poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obci podľa § 5 ods. 2 zákona:  

 

1. OZ Letanovce schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-

Obce Letanovce územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia 

zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

2. OZ Letanovce schvaľuje spôsob financovania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-Obce Letanovce 

územnoplánovacej dokumentácie nasledovne: zákazka bude financovaná čiastočne z 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – odbor územného plánovania a 

čiastočne z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: (o 21:31 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 22/02/2020 bolo prijaté 



Návrh uznesenia č. 23/02/2020 

 

OZ schvaľuje návrh zadania zmien a doplnkov č.2 ÚPN-Obce Letanovce územnoplánovacej 

dokumentácie:  

Rozsah predpokladaných zmien, ktoré budú obsahom dokumentácie: 

 

1. Zrušenie rozšírenia obecného cintorína ,prehodnotenie využiteľnosti lokality medzi 

cintorínom a Agrodružstvom  na parcele KN-C 956/2 na technickú infraštruktúru obce, 

prípadne na funkciu bývania 

2. Zrušenie ochranného pásma poľnohospodárskeho družstva 

3. Zrušenie prepojovacej komunikácie medzi ul. Hanulovou a ul. Krátkou 

4. Rozšírenie lokality Strelník o plochy na občiansku vybavenosť a plochy na funkciu bývania 

o rozlohe cca 4 ha. 

5. Výber lokality v intraviláne obce na umiestnenie Zberného dvora o max. výmere 2000 m2 

6. Prehodnotenie lokality Pri Starej horárni pre polyfunkčné využitie územia na rekreačnú, 

športovú činnosť a občiansku vybavenosť 

7. Prístupové komunikácie v lokalite IBV ul. Slobody 

 

Hlasovanie: (o 21:33 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 23/02/2020 bolo prijaté 

 

K bodu č. 15: Vysporiadanie pozemkov na ihrisku a pozemkov v športovom areály 

 

Mgr. Pavol Toporcer vysvetlil daný bod. Jedná sa o ďalšie pozemky, ktoré chce obec 

vysporiadať na ihrisku a v športovom areáli. 

 

Návrh uznesenia č. 24/02/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje majetko-právne vysporiadanie pozemkov na ihrisku 

a pozemkov v športovom areály formou vydržania. Jedná sa o uvedené pozemky: 

• parcela  KN-E  č. 91590/2 

• parcela KN-E  91597 

• parcela KN-E 91602/1  

• parcela KN-E 91602/2  

• parcela KN-E 91590/1  

• parcela KN-E 91590/4  

 

Hlasovanie: (o 21:35 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 24/02/2020 bolo prijaté 



K bodu č. 16: Cenník služieb a úkonov  poskytovaných obcou Letanovce s účinnosťou 

od 1.3.2020 

 

Na základe ukončených rekonštrukčných prác na obecnom úrade a kultúrnom dome je potrebné 

prehodnotiť cenník služieb a úkonov poskytovaných obcou Letanovce s účinnosťou od 

1.3.2020.  

Najprv je potrebné zrušiť uznesenia, ktoré boli prijaté v minulom období a pojednávali 

o poplatkoch sa služby, ktoré poskytuje obec Letanovce. Následne OZ prijme nové uznesenie. 

 

 

Návrh uznesenia č. 25/02/2020 

OZ v Letanovciach   ruší uznesenie č. 19/12/2012 o poplatkoch  za služby v obci Letanovce 

v plnom znení ku dňu 29.2.2020. 

 

Hlasovanie: (o 21:36 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 25/02/2020 bolo prijaté 

 

 

Návrh uznesenia č. 26/02/2020 

OZ v Letanovciach  zrušuje uznesenie č. 27/03/2017 ktoré obsahom je doplnenie sadzobníka 

poplatkov za služby poskytnuté obcou Letanovce v plnom znení ku dňu 29.2.2020. 

 

Hlasovanie: (o 21:37 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 26/02/2020 bolo prijaté 

 

Návrh uznesenia č. 27/02/2020 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje cenník za služby  a úkony poskytované obcou Letanovce 

s účinnosťou od 1.3.2020 v nasledovnom rozsahu: 

A.) vyhlásenie v miestnom rozhlase: 

1. vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občana: 3€ 

2. vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (s trvalým 

pobytom, prípadne sídlom v obci Letanovce): 4€ 

3. vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov ( so sídlom mimo 

obce Letanovce):  7€ 

 

Od poplatku za vyhlásenie v rozhlase budú oslobodené: 

- miestne spoločenské organizácie/ právnické osoby vykonávajúce verejnoprospešnú 

činnosť v prospech obce Letanovce (s výnimkou podujatí spojených so zárobkovou 

činnosťou) 



 

B.) prenájom priestorov: 

 

- prenájom zasadačky pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci : 30 € /pohrebná hostina / 

- prenájom zasadačky pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci : 50 € /pohrebná hostina / 

 

- prenájom zasadačky pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci : 50 € / rodinná oslava /  

- prenájom zasadačky pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci : 80 € / rodinná oslava / 

 

-prenájom zasadačky pre právnické osoby a živnostníkov so sídlom v obci: 30 € / akcia / 

 

- prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci: 60 € / pohrebná hostina / 

- prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci: 100 € / pohrebná hostina / 

 

- prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci: 100 € / rodinná oslava / 

- prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci: 150 € / rodinná oslava / 

 

-prenájom sály pre právnické osoby a živnostníkov so sídlom v obci : 60 € / akcia / 

 

- prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci: 270  € / svadba, ples / 

- prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci: 350 € / svadba, ples / 

 

Podmienky prenájmu: 

 

1. Žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky, 

2. Žiadateľ zloží finančnú zábezpeku a to nasledovne: 

 a.) pri sume prenájmu do 150 € činí výška zábezpeky troj-násobok ceny prenájmu 

 b.) pri sume prenájmu nad 150 €  je výška zábezpeky 500 € 

3. Finančnú zábezpeku a cenu za poskytovanú službu žiadateľ zaplatí vopred v hotovosti do 

pokladne obce. 

 

C.) iné služby  alebo úkony 

- prenájom inventáru kuchyne mimo prenájmu priestorov sála a zasadačka  20 € 

- kopírovanie (za jednu A4) 0,10€ 

 

Hlasovanie: (o 21:42 hod) 

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

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 27/02/2020 bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 17. Zmena konateľov obecnej s.r.o. Kláštorisko Letanovce s.r.o. a zmena 

členov dozornej rady 

 

Starosta udelil slovo konateľovi obecnej s.r.o. Letanovce Kláštorisko s.r.o. Štefanovi Trojanovi. 

Ten navrhuje odvolať z postu konateľa pani Emíliu Ringošovú, ďalej navrhuje odvolať 

z pozície člena dozornej rady Mgr. Pavla Toporcera. Zároveň navrhuje na post nového konateľa 



Pavla Toporcera a  za člena dozornej rady spoločnosti Kláštorisko Letanovce s.r.o. navrhuje  

Mgr. Andreu Knižkovú. 

 

 

Návrh uznesenia č. 28/02/2020 

 

OZ v Letanovciach: 

a) súhlasí s odvolaním konateľa Emílie Ringošovej v spoločnosti Kláštorisko Letanovce 

s.r.o. 

b) odvoláva z pozície člena dozornej rady spoločnosti Kláštorisko Letanovce s.r.o. Mgr. 

Pavla Toporcera 

c) schvaľuje za konateľa spoločnosti Kláštorisko Letanovce s.r.o. - Mgr. Pavla Toporcera 

d) schvaľuje za člena dozornej rady spoločnosti Kláštorisko Letanovce s.r.o. Mgr. 

Andreu Knižkovú 

 

Hlasovanie: (o 21:52 hod) 

Za:  6 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav  

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

Proti:  0                  

Zdržal sa: 1 ( Štefan Trojan ) 

 

 

K bodu č. 18: Rôzne 

Starosta vyzval poslancov, ak majú nejaký príspevok, nech vystúpia. poslanci bez príspevkov. 

 

K bodu č. 19: Záver 

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

zasadnutie OZ o 20:53  hodine. 

 

 

         Slavomír Zahornadský 

                           starosta obce 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

 

Overovatelia: Miroslav Mlynár, Štefan Trojan 

Zverejnené na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce : 26.02.2020 do 11.03.202015.1.2019 

do 30.01.2019  

 

 
 


