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Zápisnica 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 26. 2. 2021 so začiatkom o 16.30 hodine.    
_____________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:           Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

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

                            Vronč 

Neprítomný:      Róbert Lesňak  

Ďalší prítomní:  Danuša Beláková – hlavná kontrolórka obce 

                            Mgr. Nikola Fulková - prednostka OcÚ,   

                            Daniela Lesňaková – zamestnankyňa OcÚ 

 

 

PROGRAM: 

1.   Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2.   Schválenie programu zasadnutia OZ  

3.   Kontrola uznesení z 2. OZ v roku 2021  

4.   Rozpočtové opatrenia č. 5-6/2021  

5.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za   

      rok  2020  

6.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2020  

7.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 - Hokejisti Letanovce  

8.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/103 v časti Strelník  

9.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník  

10. Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/111 v časti Strelník  

11. Hasičská zbrojnica a športový areál- vysporiadanie pozemkov (zámena a kúpa)  

12. Prehodnotenie platu starostu  

13. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke s Kláštorisko o.z.  

14. Rôzne  

15. Záver  

   

 

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

Rokovanie OZ otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase o 16:35 hodine. Privítal prítomných 

poslancov OZ, hlavnú kontrolórku a zamestnancov obce. OZ sa koná cez ZOOM MEETINGS & 

CHAT z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Starosta skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov a OZ je uznášania schopné. 

Za overovateľov boli určení poslanci: Miroslav Mlynár, Ján Šefčík 

Za zapisovateľku bola určená zamestnankyňa OcÚ: Daniela Lesňaková 
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Návrh uznesenia č. 37/02/2021 
OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Miroslava Mlynára, 

Jána Šefčíka a určenú zapisovateľku: Danielu Lesňakovú. 

 

Hlasovanie: 16:37 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,  

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 37/02/2021 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. 38/02/2021  

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 2. OZ v roku 2021  

4.   Rozpočtové opatrenia č. 5-6/2021  

5.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za   

       rok  2020  

6.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2020  

7.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 - Hokejisti Letanovce  

8.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/103 v časti Strelník  

9.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník  

10. Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/111 v časti Strelník  

11. Hasičská zbrojnica a športový areál- vysporiadanie pozemkov (zámena a kúpa)  

12. Prehodnotenie platu starostu  

13. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke s Kláštorisko o.z.  

14. Rôzne  

15. Záver  

   

Hlasovanie: 16:40 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 38/02/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta navrhol vypustiť bod č. 13 Schválenie dodatku č. l k zmluve o výpožičke s Kláštorisko o.z. 

vzhľadom k tomu, že neprišiel žiaden návrh k dodatku zmluvy. 
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Návrh uznesenia č. 39/02/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje vypustenie bodu č. 13 Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke  

s Kláštorisko o.z. z programu OZ, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: 16:41 hod. 

Za: 7 ( Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol  

           Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti: 0                 

Zdržal sa: 1 ( Ing. Mária Kramárová ) 

Uznesenie č. 39/02/2021 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 40/02/2021 

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 2. OZ v roku 2021  

4.   Rozpočtové opatrenia č. 5-6/2021  

5.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za   

       rok  2020  

6.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2020  

7.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 - Hokejisti Letanovce  

8.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/103 v časti Strelník  

9.   Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník  

10. Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/111 v časti Strelník  

11. Hasičská zbrojnica a športový areál- vysporiadanie pozemkov (zámena a kúpa)  

12. Prehodnotenie platu starostu  

13. Rôzne 

14. Záver 

 

Hlasovanie: 16:42 hod. 

Za: 7 ( Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. Pavol  

           Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti: 0                 

Zdržal sa: 1 ( Ing. Mária Kramárová ) 

Uznesenie č. 40/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení z 2. OZ v roku 2021 

Starosta prečítal uznesenia z 2. zasadnutia OZ, konaného dňa 10.2.2021 a konštatoval nasledovné: 

uznesenia č. 15/02/2021-35/02/2021 sú splnené, č. 36/02/2021 je v plnení. 

 

Návrh uznesenia č. 41/02/2021 
OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 2. zasadnutia OZ, konaného dňa 10.2.2021 

a konštatuje, že uznesenia č. 15/02/2021-35/02/2021 sú splnené, 36/02/2021 je v plnení. 
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Hlasovanie: 16:46 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 41/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenia č. 5-6/2021 

Starosta dal slovo Ing. Lucii Servatkovej, ktorá bližšie špecifikovala obidva rozpočtové opatrenia. 

V RO č. 5/2021 ide o zníženie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období – úver SLSP vo 

výške 1 000 € (rozdiel medzi skutočným zostatkom úveru k 31.12.2020 v sume 115 085,40 € 

a schváleným v rozpočte na rok 2021 v sume 116 085,40 €) sa prejaví v znížení finančných 

prostriedkov na nákup prevádzkových strojov – traktora v rámci projektu „Rozvoj odpadového 

hospodárstva“ v sume 1 000 €. 

 

Návrh uznesenia č. 42/02/2021 

OZ v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021, ktoré pojednáva o povolenom znížení 

a viazaní finančných operácií a povolenom znížení a viazaní výdavkov vo výške 1000 €. 

  

Hlasovanie: 16:56 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 42/02/2021 bolo prijaté. 

 

V RO č. 6/2021 sa pojednáva o tom, že finančné prostriedky z predchádzajúcich období, ktoré 

pochádzajú z ÚPSVaR účelovo určené na stravovacie návyky v sume 10 375,20 € budú vrátené 

ÚPSVaR v plnej výške zostatku dotácie, v sume 10 375,20 €. Zostatok fin. prostriedkov na bankovom 

účte ŠJ k 31.12.2020 v sume 1 113,95 € bude použitý na nákup potravín. Nevyčerpané finančné 

prostriedky ŠJ z roku 2020 v sume 384 € budú použité na výdavky na všeobecný materiál ŠJ.  

                                  
Návrh uznesenia č. 43/02/2021 

OZ v Letanovciach   schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2021, ktoré pojednáva o povolenom 

prekročení a viazaní  finančných operácií a povolenom  prekročení a viazaní bežných výdavkov v 

celkovej výške 11 873,15 €. 

 

Hlasovanie: 16:58 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 43/02/2021 bolo prijaté. 
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K bodu č. 5: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ 

v Letanovciach za  rok  2020  

 

Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke p. Belákovej. Hlavná kontrolórka uviedla, že správu  

z vykonanej kontroly dostali poslanci v písomnej forme. Na 7 zasadnutia OZ v roku 2020 bolo 

prijatých 108 uznesení OZ a 4 VZN. Neboli zistené nedostatky a nie je potrebné prijímať opatrenia, 

okrem odporúčania doplniť dátum podpísanie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.3.2020. 

 

Návrh uznesenia č. 44/02/2021 

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

v Letanovciach za rok 2020. 

 

Hlasovanie: 17:04 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 44/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za  

rok 2020 

 

Hlavná kontrolórka zhrnula celú svoju kontrolnú činnosť za rok 2020 a skonštatovala, že obec  

jej vytvárala dobré pracovné podmienky, ktoré však boli obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.  

 

Návrh uznesenia č. 45/02/2021 

OZ v Letanovciach berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2020.  

 

Hlasovanie: 17:07 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 45/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 – Hokejisti Letanovce 

 

Starosta skonštatoval, že  poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve presunuli schválenie dotácie  

pre Hokejový klub Letanovce na ďalšie zastupiteľstvo. Hokejový klub Letanovce je novým 

žiadateľom, ktoré žiada o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1 000,- €.  
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Návrh uznesenia č. 46/02/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje v roku 2021 dotáciu na základe žiadosti: 

 

 Hokejový klub Letanovce ...............................................................1000 € 

 

Hlasovanie: 17:11 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 46/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8: Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/103 v časti Strelník 

 

Starosta uviedol, že nakoľko bol vyhlásený a schválený zámer na prenájom uvedeného pozemku, je 

potrebné schváliť prenájom tohto pozemku pre nájomcu MAXISTAV s.r.o., Hollého 1003/16, 

Smižany. Doba prenájmu je stanovená od 1.3.2021 do 28.2.2026, tj. na 5 rokov. 

 

Návrh uznesenia č. 47/02/2021 

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

zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn: 

 

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.) - po dobu dvoch rokov, t.j. od 1.3.2021 do 28.2.2023 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 3,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 87,00 €/1 mesiac  

 

    -  po dobu troch rokov, t.j. od 1.3.2023 do 28.2.2026 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 4,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 116,00 €/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 obce bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 hlasov všetkých 

poslancov. 
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Hlasovanie: 17:17 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 47/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9: Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/110 v časti Strelník 

 

Starosta uviedol, že podobne ako v predchádzajúcom bode aj teraz ide o schválenie prenájmu 

pozemku v časti Strelník pre nájomcu Štefana Kroščena, Okružná 1013/49, Letanovce časť Strelník. 

Doba  prenájmu je od 1.3.2021 do 28.2.2026, tj. na dobu 5 rokov. 

 

Návrh uznesenia č. 48/02/2021 

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

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

 

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.) - po dobu dvoch rokov, t.j. od 1.3.2021 do 28.2.2023 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 3,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 201,00 €/1 mesiac  

 

    -  po dobu troch rokov, t.j. od 1.3.2023 do 28.2.2026 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 4,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 268,00 €/1 mesiac  

 

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 a zároveň ide o predĺženie existujúceho nájmu. 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 obce bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 hlasov všetkých 

poslancov. 

 

Hlasovanie: 17:21 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

           Ján Šefčík, Mgr. Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 
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Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 48/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 10: Schválenie prenájmu pozemku parcela KN - C č. 1343/111 v časti Strelník 

 

Starosta konštatoval, že ide o schválenie prenájmu pozemku v časti Strelník pre nájomcu Jaroslava 

Mirgu, Slov. raja  296/34, Letanovce. Doba  prenájmu je od 1.3.2021 do 28.2.2026, tj. na dobu 5 

rokov. 

 

Návrh uznesenia č. 49/02/2021 

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

odstavca 9 písm c.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn.: 

 

1.) pozemok č. KN – C 1343/111, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, ktorý 

bol oddelený od existujúceho pozemku KN – C 1343/95 geometrickým plánom č. 7/2021 ktorý bol 

vyhotovený Michalom Holovačom, dňa 28.01.2021 a overený OÚ, Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 04.02.2021 pod číslom 57/2021. 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, Jaroslav Mirga bytom: Slov.raja 

296/34, 053 13 Letanovce časť Strelník, IČO : 41 318161 

 

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

 

4.) - po dobu dvoch rokov, t.j. od 1.3.2021 do 28.2.2023 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 3,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 138,00 €/1 mesiac  

 

    -  po dobu troch rokov, t.j. od 1.3.2023 do 28.2.2026 bude výška nájomného za predmet užívania 

nájmu je 4,00 €/1 m 2, t.j. za celý predmet nájmu je to 184,00 €/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 obce bola dodržaná zákonná podmienka hlasovania 3/5 hlasov všetkých 

poslancov. 

 

Hlasovanie: 17:27 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 49/02/2021 bolo prijaté. 
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K bodu č. 11:  Hasičská zbrojnica a športový areál - vysporiadanie pozemkov (zámena  

a kúpa) 

 

Starosta uviedol, že je potrebné uskutočniť majetkové vysporiadanie pozemkov zámenou a kúpou pod 

hasičskou zbrojnicou a športovým areálom, aby sa mohla uskutočniť rekonštrukcia. O tejto témy 

poslanci diskutovali už na pracovnom stretnutí a dohodli sa na spoločnom postupe. 

 

Návrh uznesenia č. 50/02/2021 

OZ v Letanovciach vyhlasuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j.: 

 

1. zámer zámeny 

 

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Letanovce nachádzajúceho sa v okrese 

Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, vytýčeného geometrickým plánom č. 80/2020, 

vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou a úradné overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor dňa 11.2.2021 pod číslom 53/2021, a síce: 

 

• pozemok parc. C KN č. 239/4 o výmere 93 m2, druh pozemku: záhrada, v celosti, ktorý vzniká 

zlúčením čiastkových výmer z pôvodných pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Spišská Nová Ves, 

obci Letanovce, k. ú. Letanovce, a to: 

 

           - dielu č. 11 o výmere 60 m2 z pozemku parc. E KN 91570 o pôvodnej výmere  549 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na 

liste vlastníctva č. 1375,   

          - dielu č. 15 o výmere 24 m2 z pozemku parc. E KN 91571 o pôvodnej výmere  229 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na 

liste vlastníctva č. 1379, 

 - dielu č. 19 o výmere 9 m2 z pozemku parc. E KN 91572 o pôvodnej výmere 488 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na 

liste vlastníctva č. 1, 

 

1.2. za nehnuteľnosti:  

 – pozemky vo vlastníctve Heleny Vernarskej r. Marušinskej, Slovenského raja 276/74, 05313, 

Letanovce nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce , vedené 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, a síce : 

 

- pozemok parc. E  KN č. 90191 o výmere 173 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1283,  v podiele 10/480 k celku, 

prevádzanému podielu zodpovedá výmera čo je 3,60 m2, 

 

- pozemok parc. E  KN č. 92121/2 o výmere 173 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 33, v podiele 40/768 k celku, 

prevádzanému podielu zodpovedá výmera 9,01 m2,  
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- pozemok parc. E  KN č. 91582 o výmere 769 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedený 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1374, v podiele 40/768 

k celku, prevádzanému podielu zodpovedá výmera 40,05 m2, 

 

- pozemok parc. E  KN č. 91593 o výmere 717 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedený 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 32, v podiele 10/480 k 

celku, prevádzanému podielu zodpovedá výmera 14,94 m2, 

 

- pozemok parc. E  KN č. 91609 o výmere 394 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1293, v podiele 10/480 k celku, 

prevádzanému podielu zodpovedá výmera 8,20 m2, 

 

- pozemok parc. E  KN č. 91615 o výmere 511 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 804, v podiele 40/768 k celku, 

prevádzanému podielu zodpovedá výmera 26,61 m2, 

 

- pozemok parc. C KN č. 239/3 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celosti, 

ktorý vzniká oddelením geometrickým plánom č. 80/2020, vyhotoveným Ing. Ivetou Nagyovou a 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 11.2.2021 pod číslom 

53/2021, ako diel č. 57 o výmere 10 m2 z pozemku parc. E KN č. 91569/2 o pôvodnej výmere 99  m2, 

druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor  na liste vlastníctva č. 1203. 

 

Celková výmera pozemkov prevádzaných obcou Letanovce predstavuje 93 m2. 

 

Celková výmera pozemkov nadobúdaných obcou Letanovce predstavuje 112,41 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje nasledovné 

skutočnosti:  

 

Vyššie uvedené pozemky Heleny Vernarskej r. Marušinskej sú dlhodobo využívané na 

verejnoprospešné účely (napr. miestne komunikácie, účelové prístupové komunikácie, pozemky v 

športovom areály.)  

 

Vznikajúci pozemok vo vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 239/4 neslúži na uspokojovanie 

verejných potrieb a ani nie je inak obcou využívaný, zámenou pozemkov obec Letanovce získa 

vlastnícky vzťah k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme obyvateľov obce 

Letanovce. Zámena pozemkov bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

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

poslancov. 

 

Hlasovanie: 17:40 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 50/02/2021 bolo prijaté. 
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Návrh uznesenia č. 51/02/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje kúpu pozemku C- KN 239/6, o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, na LV 35, nachádzajúci sa v okrese Spišská Nová Ves, v obci Letanovce, k. ú. 

Letanovce, ktorý bol oddelený  od pôvodného pozemku C KN 239/1 geometrickým plánom č. 80/2020, 

vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou a úradné overený OÚ SNV, katastrálny odbor dňa 11.2.2021 Ing. 

Martinou Kedžuchovou pod číslom 53/2021. 

Vlastníkom pozemku C KN 239/6 je Jozef Vernarský, Slovenského raja 74, 05313 Letanovce. Kúpna 

cena za 1 m2 je 1 €. Celková kúpna cena je 2 €. 

 

Hlasovanie: 17:43 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 51/02/2021 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 52/02/2021 

OZ v Letanovciach vyhlasuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j.: 

 

1. zámer zámeny 

 

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Letanovce nachádzajúceho sa v okrese 

Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, vytýčeného geometrickým plánom č. 80/2020, 

vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou a úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor dňa 11.2.2021 pod číslom 53/2021, a síce: 

 

• pozemok parc. C KN 961/14 o výmere 66 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v celosti, ktorý vzniká 

zlúčením čiastkových výmer z pôvodných pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Spišská Nová Ves, 

obci Letanovce, k. ú. Letanovce, a to: 

 

-  dielu č. 26 o výmere 4 m2 z pozemku parc. E KN 91574/1 o pôvodnej výmere  110 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na 

liste vlastníctva č. 1204, 

-  dielu č. 31 o výmere 9 m2 z pozemku parc. E KN 91574/2 o pôvodnej výmere 125 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1, 

- dielu č. 36 o výmere 7 m2 z pozemku parc. E KN 91574/3 o pôvodnej výmere 125 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1205, 

- dielu č. 41 o výmere 8 m2 z pozemku parc. E KN 91574/5 o pôvodnej výmere  126 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1, 

- dielu č. 45 o výmere 8 m2 z pozemku parc. E KN 91574/6 o pôvodnej výmere 125 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1, 
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- dielu č. 49 o výmere 30 m2 z pozemku parc. E KN 91575 o pôvodnej výmere  516 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1, 

                          

1.2. za nehnuteľnosti:  

 – pozemok vo výlučnom vlastníctve Vlasty Havrilovej r. Rošťákovej, Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 

Smižany, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, vedeného 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, a síce : 

 

•  pozemok parc. C  KN č. 237/3 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,v celosti, 

ktorý vzniká odčlenením na základe geometrického plánu č. 80/2020, vyhotoveným Ing. Ivetou 

Nagyovou a úradné overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves dňa 11.2.2021 pod číslom 

53/2021, z pôvodného pozemku parc. C KN 237 o výmere 872 m2, druh pozemku: záhrada, vedeného 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 264. 

 

Celková výmera pozemkov prevádzaných obcou Letanovce predstavuje 66 m2. 

 

Celková výmera pozemkov nadobúdaných obcou Letanovce predstavuje 48 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje nasledovné 

skutočnosti:  

 

Vyššie uvedený pozemok Vlasty Havrilovej r. Rošťákovej je  dlhodobo využívaný na 

verejnoprospešný účel (účelová prístupová komunikácia k budove hasičskej zbrojnice a k  pozemkom 

v športovom areály ). 

 

Vznikajúci pozemok vo vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 961/14 neslúži na uspokojovanie 

verejných potrieb a ani nie je inak obcou využívaný a dlhodobo ich na základe historických dohôd 

užívala rodina Vlasty Havrilovej. Zámenou pozemkov obec Letanovce získa vlastnícky vzťah k tým 

nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme obyvateľov obce Letanovce. Zámena 

pozemkov bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu účelu nadobúdajúceho 

pozemku v prospech obce Letanovce.   

 

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

poslancov. 

 

Hlasovanie: 17:52 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 52/02/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta uviedol, že ide o vysporiadanie pozemku ( zastavanej plochy) formou kúpy pozemku vo 

vlastníctve p. V. Havrilovej, na ktorom stojí garáž kde parkuje rolba.
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Návrh uznesenia č. 53/02/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje kúpu pozemku C- KN 238/12, o výmere 106 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, na LV 264, nachádzajúci sa v okrese Spišská Nová Ves, v obci 

Letanovce, k. ú. Letanovce, ktorý bol oddelený  od pôvodného pozemku C KN 238/2 geometrickým 

plánom č. 80/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou a úradné overený OÚ SNV, katastrálny odbor 

dňa 11.2.2021 Ing. Martinou Kedžuchovou pod číslom 53/2021. 

Vlastníkom pozemku C KN 238/12 je Vlasta Havrilová r. Rošťáková, Za Kaštieľom 1327/5, 053 

11 Smižany. Kúpna cena za 1 m2 je 15 €. Celková kúpna cena je 1590 €. 

 

Hlasovanie: 18:04 hod. 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 53/02/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 12: Prehodnotenie platu starostu 

 

Starosta udelil slovo zástupkyni p. Mgr. Zuzane Lesňákovej, ktorá uviedla, že zvýšenie platu 

starostu bolo predmetom pracovných stretnutí poslancov. Nakoľko sú viditeľné výsledky práce 

starostu (rekonštrukcia obecného úradu, komplexná rekonštrukcia cesty III. triedy vedúcej cez 

našu obec aj s dvoma mostami a iné aktivity), aktívne sa zúčastňuje všetkých pracovných stretnutí, 

zástupkyňa navrhuje finančné ohodnotenie vo forme zvýšenia základného platu starostu o 30% 

a zároveň sa poďakovala starostovi za doterajšiu spoluprácu. 

Poslanec p. Mgr. Pavol Toporcer sa pripojil k návrhu a skonštatoval, že hoci rok 2020 bol 

poznačený pandémiou COVID-19, pre našu obec bol rok 2020 veľmi úspešný. Bolo schválených 

niekoľko projektových zámerov už v tomto čase so schváleným nenávratným finančným 

príspevkom (novostavba MŠ-Strelník, Komunitné centrum, Cyklotrasa), zrealizované napr. 

multifunkčné ihrisko a pripravené k realizácií rekonštrukcia strojovne na Hasičskú zbrojnicu 

celkovo z externých dotácií vo výške cca 3 milióny €. Taktiež sa poďakoval starostovi. 

 

 

Návrh uznesenia č. 54/02/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach určuje s účinnosťou od 1. februára 2021 plat starostu 

nasledovne: Základný plat starostu vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov sa zvyšuje o 30 %. 

 

Hlasovanie: (o 18:12 hod) 

Za: 8 ( Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár,        

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

Proti: 0                 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 54/02/2021 bolo prijaté. 
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K bodu č. 13: Rôzne 

 

Starosta vyzval poslancov ak majú nejaké pripomienky. 

 

 

K bodu č. 14: Záver 

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

zasadnutie OZ o 18:14 hodine. 

 

 

 

 

 

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

     prednostka OcÚ                                                                                   starosta obce      

 

 

Zapísala: Daniela Lesňaková 

 

Overovatelia: Miroslav Mlynár, Ján Šefčík 

  

 

Zverejnené na úradnej tabuli , webovom sídle obce Letanovce a na CUETe od 3.3.2021  

do 18.3.2021. 


