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Zápisnica  

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Letanovce 

konaného dňa 30.6.2020 so začiatkom o 18. hodine 

 
Prítomní:  Slavomír Zahornadský, starosta obce 

Poslanci:  Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, 

Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč 

Neprítomní: Mgr. Zuzana Lesňáková, Mgr. Pavol Toporcer 

Ďalší prítomní:  Danuša Beláková, hlavná kontrolórka obce; 

Mgr. Nikola Zvalená, prednostka OcÚ; 

Ing. Lucia Servatková, zamestnankyňa obce; 

Ing. Oľga Barillová, ekonómka obce; 

Občania:  Marián Lesňák 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení z 3. OZ 

4. Rozpočtové opatrenia č.8-11/2020 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2019 

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie 

sobášnych obradov v matričnom obvode Letanovce 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

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

Starosta otvoril  OZ o 18:07 hod., privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, 

zamestnancov OcÚ a zástupcov občanov. OZ je uznášania schopné. Ako zapisovateľku určil 

Ing. Luciu Servatkovú. Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Mária Kramárová a Ján Šefčík.  

 

Uznesenie č. 46/06/2020 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: 

Ing. Máriu Kramárovú, Jána Šefčíka a určenú zapisovateľku:  Ing. Luciu Servatkovú. 

Hlasovanie: 18:08 hod. 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 46/06/2020 bolo prijaté.  
 

 

 



2 
 

K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

Starosta prečítal program OZ a opýtal sa prítomných na pripomienky. Keďže neboli žiadne návrhy, 

vyzval na hlasovanie za schválenie programu.  

 

Uznesenie č. 47/06/2020 

 

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 z 3 OZ 

4. Rozpočtové opatrenia č. 8-11/2020 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2019 

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky úhrady nákladov 

na   zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode Letanovce 

9. Rôzne 

10. Záver                                     

Hlasovanie: 18:10 hod. 

Za:  7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0                

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 47/06/2020 bolo prijaté.  

 
K bodu 3: Kontrola uznesení z 3. OZ 

Starosta prečítal uznesenia z 3. OZ, konaného dňa 9.6.2020 a konštatuje, že uznesenia  

33/06/2020 - 45/06/2020 sú splnené.   

 

Uznesenie č. 48/06/2020 

 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 

9.6.2020 a konštatuje, že uznesenia č. 33/06/2020 – 45/06/2020 sú splnené. 

Hlasovanie: 18:14 hod 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0           

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 48/06/2020 bolo prijaté. 
 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia č. 8 -11/2020 

Starosta dal slovo prednostke obce Mgr. Nikole Zvalenej, ktorá informovala o uvedených 

rozpočtových opatreniach. Jednotlivé návrhy rozpočtových opatrení č. 8-11/2020 mali poslanci 

k dispozícii v pracovných materiáloch.  
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Uznesenie č. 49/06/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2020, ktoré pojednáva o presune 

rozpočtovaných prostriedkov  v rámci schváleného rozpočtu v sume 1896,26 € pričom 

sa nemenia celkové príjmy a výdavky  

Hlasovanie: 18:16 hod 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0           

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 49/06/2020 bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 50/06/2020 

OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2020, ktoré pojednáva o povolenom 

prekročení a viazaní finančných operácií a  povolenom prekročení a viazaní výdavkov vo výške 

5 542,38 € na nákup zariadenia do kuchyne ŠJ  a suma 1 393,67 €  bude použitá na nákup 

potravín v ŠJ. 

Hlasovanie:  18:19  hod 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0            

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 50/06/2020 bolo prijaté.  

 

 

Uznesenie č. 51/06/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2020, ktoré pojednáva 

o povolenom prekročení a viazaní príjmov a povolenom prekročení a viazaní výdavkov 

na mzdy, odvody a 5 % paušál vo výške 27 910,89 €  na základe dotácie z Implementačnej 

agentúry MPSVR SR za výkon terénnej sociálnej práce. 

Hlasovanie:  18:22  hod 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0       

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 51/06/2020 bolo prijaté.  
 

Uznesenie č. 52/06/2020 

OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2020, ktoré pojednáva 

o presune rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkove výdavky  v sume 1 500 € na poskytnutú dotáciu pre Lacho pastiris. 

Hlasovanie:  18:23  hod 

Za: 7  (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0            

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 52/06/2020 bolo prijaté.  
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K bodu 5: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2019 

Starosta pripomenul, že poslanci správu audítorky obdržali v materiáloch k OZ a mali možnosť 

sa s ňou dôkladne oboznámiť. Vyzdvihol dôležitosť listu odporúčaní, ktorého cieľom bolo podať 

návrhy na zlepšenie vedenia účtovníctva obce. Starosta konštatoval, že obec v rámci účtovania 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Ing. Oľga Barillová, ekonómka 

komentovala uvedené odporúčania.  

 

K bodu 6 a 7: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 

2019 a schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

Hlavná kontrolórka, p. Danuša Beláková potvrdila zákonnosť a metodickú korektnosť Návrhu 

Záverečného účtu. Vyzdvihla prehľadnú štruktúru a obsah. Uviedla, že absencia určitých údajov 

je opodstatnená. Priznala, že nedostala žiadnu pripomienku na zmenu od poslancov, ani od 

verejnosti. Postupne prešla jednotlivé časti  a okomentovala potrebné skutočnosti.  

Vyzdvihla dôležitosť údajov o výsledku hospodárenia, ktorý je vzhľadom na veľké investičné 

aktivity v roku 2019 schodkový. Zhodnotila hospodárenie obce, kde uvidela výsledok ako prebytok 

finančných operácií a odporučila ho použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Komentovala operácie tvorby a čerpania jednotlivých fondov. Vyzdvihla prehľadné členenie 

a charakterizovanie záväzkov ale aj splnenie všetkých ukazovateľov pre posúdenie dlhu obce, preto 

nie je potrebné prijímať opatrenia. 

Pozitívne hodnotí prehľad poskytnutých dotácií a špecifikáciu finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a iným právnickým osobám.  

Záver: Skonštatovala, že boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky pri spracovaní 

a zverejnení Záverečného účtu obce za rok 2019. Odporučila OZ schváliť Záverečný účet obce 

za rok 2019 bez výhrad. Taktiež odporúča zostatok finančných operácií použiť na tvorbu rezervného 

fondu.  

 

 

Uznesenie č. 53/06/2020 

 

A.) Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2019. 

B.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému 

účtu za rok 2019. 

C.)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

D.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie upraveného schodku rozpočtu v sume  

      347 937,65 € z finančných operácií a použitie zostatku upravených finančných operácií 

v sume 64 223,09 € na tvorbu rezervného fondu za rok 2019. 

Hlasovanie: 18:46 hod 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0         

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 53/06/2020 bolo prijaté. 
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K bodu 8: Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky úhrady nákladov 

na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode Letanovce 

 

Starosta uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 15 dní. Uviedol jeho bližšiu 

špecifikáciu a predniesol návrhy na zmenu. Navrhuje v §3 ods. 5 zmeniť miesto z „v zasadačke 

obce Letanovce“ na „ v úradne určenej miestnosti obce Letanovce“.  

Hlavná kontrolórka navrhla zmenu v §4 ods. 4, kde odporúča nešpecifikovať jednotlivé sviatky, 

ale uviesť „v štátom uznané sviatky“.  

Vystúpil p. Vronč, ktorý navrhol možnú dohodu mimo určených sobášnych dní a mimo 

určených sobášnych hodín. Taktiež navrhol špecifikáciu miesta pri možnosti obradu mimo 

obradnej miestnosti.  

Starosta navrhol zmenu v §5 ods. 3 takto: Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu 

sa stanovuje takto: 

a) za sobáš mimo úradne určenej miestnosti 100,- € 

b) za sobáš mimo určených sobášnych hodín (v úradne určenej miestnosti) 50,- € 

c) za sobáš mimo určených sobášnych dní (v úradne určenej miestnosti) 100,- € 

Hlavná kontrolórka navrhla zmenu nadpisu VZN: „o určení výšky úhrady nákladov, miesta 

a podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode Letanovce“. 

 

Uznesenie č. 54/06/2020 

 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o určení 

výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok  na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom 

obvode Letanovce.  

Hlasovanie: 19:10 hod 

Za:  7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Róbert Lesňák, Miroslav Mlynár, 

Ján Šefčík, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:  0             

Zdržal sa:  0 

 

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

poslancov. 

Uznesenie č. 54/06/2020 bolo prijaté. 
 

K bodu 9: Rôzne 

Starosta vyzval prítomných, aby predniesli ďalšie návrhy. Bez odozvy.  

 

K bodu 10: Záver 

Starosta poďakoval poslancom, zamestnancom a kontrolórke za účasť, a ukončil OZ v čase 

19:11.  

 

 

Mgr. Nikola Zvalená    Slavomír Zahornadský 

prednostka OcÚ  starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Servatková 

 

Overovatelia:  Ing. Mária Kramárová, Ján Šefčík 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce od 2.7.2020 do 16.7.2020. 


