
Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 25.1.2021 so začiatkom o 15.00 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

                           Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, 

                            

Neprítomní:      Róbert Lesňak, Ing. Ján Vronč, Štefan Trojan- 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 zo 7. OZ v roku 2020 

4. Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných  

            finančných operáciách obce Letanovce v roku 2020 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2021 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. 

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

            Letanovce v roku 2021 

7. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

8. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN -  C č. 1343/103 v časti Strelník 

9. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník 

10. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN- C č. 1343/95 v časti Strelník  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 15:47 hodine.  Privítal 

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

 

Za zapisovateľku bola určená  : Mgr. Nikola Fulková 

Za overovateľov boli určení poslanci:  Mgr. Zuzana Lesňaková, Mgr. Pavol Toporcer 

 

Uznesenie č. 01/01/2021 

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

Lesňákovú, Mgr. Pavla Toporcera a určenej zapisovateľky:  Mgr. Nikoly Fulkovej . 

 

Hlasovanie: (o 15:47 hod) 

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

             Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 01/01/2021 bolo prijaté. 



 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Návrh  uznesenia č. 02/01/2021 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení z 7 OZ v roku 2020 

4. Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných  

            finančných operáciách obce Letanovce v roku 2020 

5. Všeobecne záväzného nariadenia č.  1/2021 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.              

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

            Letanovce v roku 2021 

7. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

8. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN -  C č. 1343/103 v časti Strelník 

9. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník 

10. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN- C č. 1343/95 v časti Strelník  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Hlasovanie: (o 15:50 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)     

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 02/01/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta navrhol zmenu programu nasledovne: 

 

Návrh uznesenia č. 03/01/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje vypustenie bodu č. 10: Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku 

parcela KN- C č. 1343/95 v časti Strelník  z programu OZ, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 15:53 hod) 

Za: 5 ( Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Ján Šefčík,  

            Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 1 ( Ing. Mária Kramárová) 

 

Uznesenie č. 03/01/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta navrhol schváliť upravený program a prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia č. 04/01/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje  upravený program OZ s nasledovnými bodmi: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 



3. Kontrola uznesení z  7 OZ v roku 2020 

4. Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných  

            finančných operáciách obce Letanovce v roku 2020             

5. Všeobecne záväzného nariadenia č.  1/2021 č.  1/2021 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             

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

            Letanovce v roku 2021 

7. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

8. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN -  C č. 1343/103 v časti Strelník 

9. Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Hlasovanie: (o 15:54 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 04/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení zo 7. OZ v roku 2020 

 

Starosta predniesol plnenie uznesení  zo 7. zasadnutia OZ: 

uznesenia č. 88/12/2020 - 107/12/2020 - splnené, 108/12/2020- v plnení. 

 

Návrh uznesenia č.  05/01/2021 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 

21.12.2020 a konštatuje, že uznesenia č. 88/12/2020 - 107/12/2020 sú splnené, 108/12/2020 je 

v plnení. 

 

Hlasovanie: (o 16:02 hod) 

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

           Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 05/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4:Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných 

finančných operáciách obce Letanovce v roku 2020 

 

Starosta vyzval pani hlavnú kontrolórku, aby skonštatovala správu, ktorú predkladá. 

Vystúpila p. Beláková, ktorá načrtla, že predmetom kontroly boli vybrané finančné operácie 

a vykonávanie finančnej kontroly a administratívnej kontroly pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami a majetkom obce. Pochválila prednostku Mgr. Nikolu Fulkovú, ktorá dohliada 

na dôkladné vykonávanie finančnej kontroly. Kontrolou neboli zistené porušenia. 



 

Návrh uznesenia č. 06/01/2021 

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

kontroly pri vybraných finančných operáciách obce Letanovce v roku 2020. 

 

Hlasovanie: (o 16:06 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)                       

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 06/01/2021 bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 5:  Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2021 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 udelil slovo zástupkyni Mgr. Zuzane Lesňákovej, ktorá v krátkosti predniesla obsah 

VZN.  Ako uviedla, toto VZN sa prijíma každoročne a pri výpočte dotácií pre MŠ a jednotlivé 

školské zariadenia je určujúci počet detí/žiakov, ktoré dané zariadenie navštevujú, a to v súlade 

so štátnym výkazom Škol k 15.9.2020, koeficient (podľa Prílohy 3 NV č.668/2004 v z.n.p.) 

a normatív, ktorý sa každoročne mení a je vypočítaný na základe predpokladaného výnosu daní 

pre daný rok. Pre tento rok je výška normatívu nižšia ako bola v r. 2020 a je na úrovni 91,4675€. 

Samostatné výpočty dotácií pre MŠ a jednotlivé školské zariadenia sú predmetom Čl. 3 VZN 

1/2021. Poslankyňa Lesňáková upozornila na zmenu textácie v Čl.4, v bode (1) oproti návrhu 

VZN, a to: mení sa spôsob vyplácania dotácie ŠKD. Doteraz bolo vyplácanie dotácie na 

polročnej báze, teraz bude na mesačnej báze vo výške 1/12 ročnej dotácie, a to k 25. dňu 

v príslušnom mesiaci.  

 

Návrh uznesenia č. 07/01/2021 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 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 16:20 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 07/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6: Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na 

území obce Letanovce v roku 2021 

 



Slovo bolo udelené Mgr. Zuzane Lesňakovej, ktorá konštatovala, že žiadosť si podala len jedna 

inštitúcia, a to CVČ pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, ktorú navštevuje 9 detí z obce 

Letanovce. Výšku dotácie na 1 dieťa/ 1rok na záujmovú činnosť detí navrhuje  ponechať na 

minuloročnej úrovni - 80 €. Mgr. Pavol Toporcer sa opýtal: „Môže si žiadateľ o dotáciu podať 

žiadosť o pridelenie  finančných prostriedkov aj počas roku 2021“ ? Pani kontrolórka 

odpovedala, že áno.  

 

 

Návrh uznesenia č. 08/01/2021 

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

na území obce Letanovce v roku 2021 v celkovej výške na dieťa a rok pre týchto žiadateľov: 

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

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

             

Hlasovanie: (o 16:32 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 08/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7:  Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie 

 

Vystúpil starosta, ktorý konštatoval, že aj tento rok chceme žiadať o dotáciu na územný plán 

obce, konkrétne na doplnky a zmeny č. 2 ÚPN-Obce Letanovce. V roku 2020 obec podala 

žiadosť na ÚPN-Obce Letanovce avšak nebola úspešná. Aktuálne je potrebné zrušiť uznesenia, 

ktoré sme prijali vo februári 2020. K novej žiadosti potrebujeme prijať nové uznesenia, keďže 

je povinnosť k žiadosti priložiť uznesenia nie staršie ako 3 mesiace. Samotné zadanie zmien 

a doplnkov č. 2 ÚPN-Obce Letanovce bolo prehodnotené a doplnené o ďalšie body, ktoré budú 

predmetom schvaľovania v samotnom uznesení. 

 

Návrh uznesenia č. 09/01/2021 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 22/02/2020 v ktorom sa schvaľovali podmienky pre 

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

zákona v plnom znení. 

 

Hlasovanie: (o 16:38 hod) 

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

             Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 08/01/2021 bolo prijaté. 

 

  

Návrh uznesenia č. 10/01/2021 



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 a výstavby SR– odbor územného plánovania a čiastočne z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: (o 16:39 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 10/01/2021 bolo prijaté. 

 

 

Návrh uznesenia č. 11/01/2021 

OZ v Letanovciach ruší uznesenie č. 23/02/2020 v ktorom sa schvaľoval návrh zadania zmien 

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

 

Hlasovanie: (o 16:40 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 11/01/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta prečítal návrh uznesenia na schválenie zadania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-Obec 

Letanovce 

 

Návrh uznesenia č. 12/01/2021 

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 



8. NKP Kartuziánsky kláštor- vybudovanie Archeoparku  

9. Prehodnotenie lokality Kláštorisko na rekreačnú, športovú činnosť a občiansku vybavenosť 

10. Cyklotrasa smer  Spišský Štvrtok parcela č. KN-E 3729  

11. Križovatka cesty III. č. 3226 a cyklotrasy Ukrajina- určenie územia na občiansku 

vybavenosť 

 

Hlasovanie: (o 16:48 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 12/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8: Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN -  C č. 1343/103 v časti 

Strelník  

 

OZ plánuje schváliť vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku KN-C č. 1343/103 pre nájomcu 

Maxistav s.r.o., Hollého 1003/16, 053 11 Smižany, IČO: 47476648. Nájomcovi končí nájom 

28.2.2021. OZ plánuje schváliť nájom na 5 rokov od 1.3.2021. Vystúpil Mgr. Pavol Toporcer, 

ktorý navrhuje nastaviť výšku nájomného rovnako pre všetkých žiadateľov. Doteraz bola výška 

nájomného za 1 m2 / 2 €, počas doby zverejnenia schváleného zámeru plánujeme prehodnotiť 

výšku nájmu. 

 

 Návrh uznesenia č. 13/01/2021 

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.) pozemok č. KN – C 1343/103, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2. 

Pozemok je vedený na LV č. 1 obce Letanovce a nachádza sa v 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, MAXISTAV s.r.o., 

Hollého 1003/16, 053 11 Smižany, IČO:47476648  

 

3.) doba  prenájmu od 1.3.2021 do 28.2.2026, na dobu 5 rokov. 

 

4.) výška nájomného za predmet užívania nájmu je 2,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je 

to 58,00 €/1 mesiac. 

 

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

poskytuje služby tovaru každodennej potreby obyvateľom obce Letanovce časť Strelník 

a zároveň ide o predĺženie existujúceho nájmu.   

 

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

dostatočný v zmysle zákona o majetku obce.  

 

Pri nakladaní s majetkom bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 všetkých 

poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 16:58 hod) 



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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 13/01/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9: Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v 

časti Strelník 

 

OZ plánuje schváliť vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku KN-C č. 1343/110 pre nájomcu 

Štefan Kroščen, Okružná 1013/49, 05313 Letanovce časť Strelník, IČO: 52345378. 

Nájomcovi končí nájom 28.2.2021. OZ plánuje schváliť nájom na 5 rokov od 1.3.2021. 

OZ v Letanovciach plánuje všetkým nájomcom v Letanovciach časť Strelník nastaviť rovnaké 

podmienky nájmu. 

 

Návrh uznesenia č. 14/01/2021 

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.) pozemok č. KN – C 1343/110, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2. 

Pozemok je vedený na LV č. 1 obce Letanovce a nachádza sa v 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 Štefan Kroščen, 

Okružná 1013/49, 05313 Letanovce časť Strelník, IČO: 52345378. 

 

3.) doba  prenájmu od 1.3.2021 do 28.2.2026, na dobu 5 rokov. 

 

4.) výška nájomného za predmet užívania nájmu je 2,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je 

to 134,00 €/1 mesiac, pričom ročný nájom bude 1608,00 €. 

 

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

poskytovať služby ambulantného predaja tovaru každodennej potreby obyvateľom obce 

Letanovce časť Strelník. OZ nepovoľuje na predmetnej parcele určenej na prenájom akúkoľvek 

stavbu. 

 

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

dostatočný v zmysle zákona o majetku obce.  

 

Pri nakladaní s majetkom bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 všetkých 

poslancov. 

 

Hlasovanie: (o 17:02 hod) 

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

            Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer)          

Proti:  0                  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 14/01/2021 bolo prijaté. 

 



 

 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

 

Do rozpravy sa prihlásila o slovo Mgr. Zuzana Lesňaková, ktorá dostala od občanov podnet 

alebo otázku: „Vedela by obec zabezpečiť vyhlásenie alebo oznámenie o konaní sa pohrebu 

počas tejto pandemickej doby na obecnom webe alebo v obecnom rozhlase ?“ Veľký vplyv na 

takúto možnosť má zákon o ochrane osobných údajov – nariadenie GDPR.  Mgr. Pavol 

Toporcer navrhol zverejniť takýto oznam na webe farskej stránky, starosta dodal, že ak pôjde 

o katolícky cirkevný pohreb, aj on vidí väčší priestor uverejnenia takéhoto oznamu na farskom 

webe, samozrejme po dohode so správcom farnosti a administrátorom web stránky. 

Podrobnejšie o tejto téme môžeme porozprávať na pracovnom stretnutí. 

 

K bodu č. 11: Záver  

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ o 17,08 hodine. 

 

 

Mgr. Nikola Fulková, v.r.                                                                  Slavomír Zahornadský, v.r. 

 prednostka OcÚ                                                                                      starosta obce 

          

                            

 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Fulková, v.r. 

Overovatelia: Mgr. Zuzana Lesňaková, v.r., Mgr. Pavol Toporcer, v.r. 

Zverejnené na úradnej tabuli, CUET-e a webovom sídle obce od: 28.1.2021 do 11.02.2021 

od 15.1.2019 do 30.01.2019  

 

 

 

 


