
Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Letanovce,  

konaného dňa 17.3.2021 so začiatkom o 18.00 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 - ospravedlnený 

Ďalší prítomní:  Mgr. Nikola Zvalená - prednostka OcÚ   

                            Danuša Beláková - kontrolórka obce 

      Anna Šubová – zamestnankyňa OcÚ   

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení z 3. OZ v roku 2021 

4. Schválenie zámeny pozemkov v lokalite novovzniknutej hasičskej zbrojnice    

            v športovom areáli 

5. Vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce Letanovce 

6. Informácia o výsledku inventarizácie za rok 2020 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

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

Rokovanie OZ, ktoré sa  z dôvodu situácie v súvislosti s COVID 19 konalo pomocou 

videokonferencie zoom meetings&chat otvoril Slavomír Zahornadský, starosta obce, v čase 

o 18:04 hodine.  Privítal prítomných poslancov OZ, zamestnancov obce a ospravedlnil 

neprítomnosť poslanca Štefana Trojana a hlavnej kontrolórky obce, s vysvetlením, že sa pripoja 

neskôr, z dôvodu pracovnej vyťaženosti. 

 

Za zapisovateľku bola určená  : Anna Šubová 

Za overovateľov boli určení poslanci: Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková 

 

K videokonferencii zoom meetings&chat sa pripojila HK obce Danuša Beláková a poslanec 

Štefan Trojan o 18:08. 

 

Návrh uznesenia č. 55/03/2021 

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

Knižkovú, Mgr. Zuzanu Lesňákovú a určenej zapisovateľky: Anny Šubovej.  

 

Hlasovanie: (o 18:08 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. 55/03/2021 bolo prijaté. 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Návrh uznesenia č. 56/03/2021 

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 3. OZ v roku 2021 

4. Schválenie zámeny pozemkov v lokalite novovznikajúcej hasičskej zbrojnice v    

            športovom areáli 

5. Vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce Letanovce  

6. Informácia o výsledku inventarizácie za rok 2020 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie: (o  18:10 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. 56/03/2021 bolo prijaté. 

 

Starosta navrhol doplniť do programu ďalší bod a to Žiadosť o odpustenie nájmu –  

Andrej Kubičár a to ako bod č.7 a ostatné prečíslovať.  

 

Návrh uznesenia č. 57/03/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje doplnenie za bod č. 6 bod č. 7 v znení: Žiadosť o odpustenie 

nájmu- Andrej Kubičár, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o  18:11 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. 57/03/2021 bolo prijaté. 

 

Hlasovalo sa za upravený program. 

 

Návrh uznesenia  č. 58/03/2021 

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 z 3. OZ v roku 2021 

4. Schválenie zámeny pozemkov v lokalite novovznikajúcej hasičskej zbrojnice v   

            športovom  areáli 

5. Vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce Letanovce  



6. Informácia o výsledku inventarizácie za rok 2020 

7.         Žiadosť o odpustenie nájmu - Andrej Kubičár 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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. 58/03/2021 bolo prijaté. 

 

 

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

 

Uznesenia č. 37/02/2021 – 50/02/2021, 52/02/2021, 54/02/2021 sú splnené. 

Uznesenia č. 51/02/2021, 53/02/2021 sú v plnení. Informoval starosta. 

 

Návrh uznesenia č. 59/03/2021 

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

26.2.2021 a konštatuje, že uznesenia č. 37/02/2021-50/02/2021 sú splnené, uznesenie č. 

51/02/2021 je v plnení, uznesenie č. 52/02/2021 je splnené, uznesenie č. 53/02/2021 je v plnení, 

uznesenie č. 54/02/2021 je splnené. 

 

Hlasovanie: (o 18:26 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. 59/03/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4: Schválenie zámeny pozemkov v lokalite novovznikajúcej hasičskej zbrojnice 

v športovom  areáli 

 

Oba zámery zámeny boli zverejnené na úradnej tabuli obce obce Letanovce po dobu 14 dní. 

Jedná sa o zámeny pozemkov medzi Obcou Letanovce a Helenou Vernarskou a Obcou 

Letanovce  a Ing. Vlastou Havrilovou. Starosta otvoril rozpravu do ktorej sa nikto neprihlásil.  

Prečítal  uznesenia a dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 60/03/2021 

OZ v Letanovciach  schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 

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

 

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, 

 

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,  

 

- 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. 

 

Hlasovanie: (o 18:36 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. 60/03/2021 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 61/03/2021 

OZ v Letanovciach  schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 

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

 

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, 

- 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, 

                          

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 ak  

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.   

 

Hlasovanie: (o 18:43 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. 61/03/2021 bolo prijaté. 

 

 

 



K bodu č. 5: Vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce Letanovce 

 

Starosta podal informáciu, že   parcely uvedené v pracovných materiáloch,  sú vo vlastníctve p. 

Margity Scholzovej, jedná sa o IBV ulica Poľná. Podiely parc. A,B o výmere 116 m2  á 6 €/m2. 

Podiely parc. C-H  o výmere 146,86m2 á 1 €/m2. Vlastníčka s návrhom finančného 

vysporiadania súhlasila. Starosta prečítal návrhy uznesení. 

 

Návrh uznesenia č. 62/03/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje kúpu pozemkov: 

- parcela č.  KN-E 716 o výmere 122 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na LV č. 1117, 

podiel 1/2 čo je 61 m2 

- parcela č.  KN-E 715 o výmere 110 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na  LV č.1117, 

podiel je 1/2 čo je 55 m2  

Kúpna cena za 1 m2 je 6 €. Celková výmera kupovaných pozemkov je 116 m2. Kúpna cena je 

696 €. 

 

Hlasovanie: (o 18:50 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. 62/03/2021 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 63/03/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje kúpu pozemkov: 

- parcela č. KN-E 92289/1 o výmere 136 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na LV č. 1117, 

podiel 1/2 čo je 68 m2 

- parcela č. KN-E  92289/2 o výmere 26 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na  LV č.1117, 

podiel je 1/2 čo je 13 m2  

- parcela č.  KN-E  90271/60 o výmere 547 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na  LV 

č.1321, podiel je 1/32 čo je 17,09 m2  

- parcela č.  KN-C 2517/14 o výmere 534 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedený na  

LV č. 319 , podiel je 1/32 čo je 16,68 m2 

- parcela č.  KN-C 2517/37 o výmere 600 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na LV č. 319, 

podiel je 1/32 čo je 18,75 m2 

- parcela č.  KN-C 2517/38 o výmere 427 m2, druh pozemku: orná pôda, vedený na LV č. 319, 

podiel je 1/32 čo je 13,34 m2  

Kúpna cena za 1 m2 je 1 €. Celková výmera kupovaných pozemkov je 146,86 m2. Kúpna cena 

je 146,86 €. 

 

Hlasovanie: (o 18:52 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. 63/03/2021 bolo prijaté. 

 

 



K bodu č. 6: Informácia o výsledku inventarizácie za rok 2020 

 

Dôvodovú správu mali poslanci v pracovných materiáloch. V krátkosti o nej informovala 

prednostka. Boli zistené rozdiely v dvoch účtoch a to:   

ú.č. 381 – nájom Urbár v sume 2384,97 € a  

ú.č. 384 – cintorín v sume 6,08 €. 

Zároveň bolo OZ navrhnuté prehodnotiť  odpis premlčaných nedaňových pohľadávok z účtu 

318 týkajúcich sa rokov 2010-2015 v sume 335,83 €. Starosta otvoril rozpravu.  Poslanec Mgr. 

Toporcer položil otázku: ak odpíšeme uvedenú sumu premlčaných pohľadávok bude dlžná 

suma 0 €? Odpoveď prednostky: „Uvedená suma nebude 0, momentálne navrhujeme na odpis 

len pohľadávky u dlžníkov, ktorí sú už nebohí, pohľadávky ostatných dlžníkov ešte ostávajú 

v evidencii“. 

HK Danuša Beláková súhlasila s navrhovanými odpismi, nakoľko to už s ňou bolo 

prekonzultované. 

 

Návrh uznesenia č. 64/03/2021 

OZ v Letanovciach berie na vedomie výsledok inventarizácie za rok 2020, zároveň berie na 

vedomie zistené rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom na dvoch účtoch:    

    

1. Účet 381 - Náklady budúcich období, kde došlo k duplicitnému rozpusteniu nákladov 

budúcich období - nájom Urbár v sume 2 384,97 €  

2. Účet 384 - Výnosy budúcich období, kde vznikol rozdiel medzi skutočným a účtovným 

stavom chybou prepočtu časového rozlíšenia v module Cintorín v sume 6,08 €  

Vniknuté rozdiely budú zúčtované v roku 2021. 

 

Hlasovanie: (o 18:59 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. 64/03/2021 bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 65/03/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje odpis premlčaných (resp. nevymožiteľných) nedaňových 

pohľadávok: 

1. Na účte 318 -  Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí v sume 335,83 € ( jedná sa o 

vodné, stočné za roky 2010-2015 u dlžníkov, ktorí zomreli) 

2. Na účte 378 -  Iné pohľadávky v sume 30,68 € ( škodová udalosť nájomné byty za r. 2013) 

 

Hlasovanie: (o 19:00 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. 65/03/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7: Žiadosť o odpustenie nájmu - Andrej Kubičár 

 



Starosta prečítal doručenú žiadosť o odpustenie nájmu za 1. štvrťrok 2021 od Andreja Kubičára 

– MOK potraviny, kde došlo v dôsledku pandémie k výraznému poklesu tržieb. 

Starosta poukázal na to, že všetky opatrenia štátu boli síce smerované na obchody, ale nie 

potravín a MOK potraviny mohli fungovať bez pandemických obmedzení. Zároveň podotkol, 

že nájmy za obdobné zariadenia v Strelníku sa naopak zvyšovali. Otvoril rozpravu. 

Poslanec Mgr. Toporcer navrhuje riešenie cez odklad splatnosti, prípadne splátkový kalendár. 

HK Danuša Beláková informovala, že aj napriek tomu, že všetci majú nižšie príjmy, 

neodporúča OZ vyhovieť žiadosti. 

Ing. Ján Vronč odporúča žiadateľovi žiadať kompenzáciu za ušlý zisk od štátu. 

Mgr. Zuzana Lesňáková sa priklonila k navrhovaným riešeniam – teda splátky. 

 

Návrh uznesenia č. 66/03/2021 

OZ v Letanovciach súhlasí s odpustením nájmu za prvý štvrťrok roku 2021 pre Andreja 

Kubičára. 
  
Hlasovanie: (o 19:22 hod) 
Za: 0 
Proti: 7 ( Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Miroslav Mlynár, Ján Šefčík, Mgr. 

Pavol Toporcer, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč)               
Zdržal sa: 1 ( Ing. Mária Kramárová) 
 

Uznesenie č. 66/03/2021 nebolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 66/03/2021 

OZ v Letanovciach súhlasí s uzatvorením dohody o splatnosti nájomného za rok 2021, tak aby 

bolo do konca roka 2021 nájomné splatené v pôvodne určenej výške. 

 

Hlasovanie: (o 19:23 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. 66/03/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8: Rôzne 

K tomuto bodu nebol žiaden príspevok. 

 

K bodu č. 9: Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť ukončil zasadnutie o19:24. 

 

  

 

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

     prednostka OcÚ                                                                                   starosta obce   

 

    

Zapísala: Anna Šubová 

Overovatelia: Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková 

Zverejnené na úradnej tabuli, CUET-e a webovom sídle obce od: 25.3.2021 do 8.4.2021 


