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Zápisnica  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Letanovce 

konaného dňa 14.6.2021 so začiatkom o 15:30 hodine 

 
Prítomní:  Slavomír Zahornadský, starosta obce 

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

Lesňáková, Róbert Lesňak, Miroslav Mlynár, Štefan Trojan, 

Ing. Ján Vronč, Mgr. Pavol Toporcer 

Neprítomní: Ján Šefčík 

Ďalší prítomní:  Danuša Beláková, hlavná kontrolórka obce; 

Mgr. Nikola Fulková, prednostka OcÚ; 

Ing. Lucia Servatková, zamestnankyňa obce; 

Mgr. Klaudia Nemčíková, ekonómka obce; 

Občania:  Marián Lesňak, Milan Gabriš 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení z 5. OZ v roku 2021 

4. Rozpočtové opatrenia č. 7-13/2021 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2020 

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej  kontroly zverejňovania dokumentov a 

poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly inventarizácie majetku  a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

10. Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu: Rozšírenie sústavy verejného 

osvetlenia v obci Letanovce“ - SO 02 – rozšírenie VO v extraviláne obce Letanovce – 

Na hradskú, SO 03 -   rozšírenie VO v extraviláne obce  Spišský Štvrtok – Na hradskú 

pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

11. Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

12. Schválenie procesu verejného obstarávania  na „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie“ pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

Letanovce“ 

13. Vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti pre Cirkevnú základnú školu Juraja Sklenára 

v Letanovciach 

14. Schválenie zásad hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce Letanovce 

15. Rôzne 

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

Starosta otvoril  OZ o 15:47 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: Mgr. Zuzana Lesňáková a Mgr. 

Andrea Knižková.   

Uznesenie č. 76/06/2021 

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

Lesňákovú a Mgr. Andreu Knižkovú a určenú zapisovateľku:  Ing. Luciu Servatkovú. 

 

Hlasovanie: 15:49 hod. 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

Miroslav Mlynár, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 76/06/2021 bolo prijaté.  
 

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. 77/06/2021 

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 5. OZ v roku 2021 

4. Rozpočtové opatrenia č. 7-13/2021 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2020 

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej  kontroly zverejňovania dokumentov a 

poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly inventarizácie majetku  a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

10. Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu: Rozšírenie sústavy verejného 

osvetlenia v obci Letanovce“ - SO 02 – rozšírenie VO v extraviláne obce Letanovce – 

Na hradskú, SO 03 -   rozšírenie VO v extraviláne obce  Spišský Štvrtok – Na hradskú 

pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

11. Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

12. Schválenie procesu verejného obstarávania na „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie“ pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

Letanovce“ 

13. Vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti pre Cirkevnú základnú školu Juraja Sklenára 

v Letanovciach 

14. Schválenie zásad hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce Letanovce 

15. Rôzne 

16. Záver 
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Hlasovanie: 15:52 hod. 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

Miroslav Mlynár, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 77/06/2021 bolo prijaté.  

 

Starosta predniesol návrh, aby bod č.13 bol z rokovania vypustený z dôvodu chýbajúcej dohody 

s Cirkevnou základnou školou Juraja Sklenára v Letanovciach do začiatku zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 78/06/2021 

OZ v Letanovciach schvaľuje vypustiť bod č.  13: Vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti 

pre Cirkevnú základnú školu Juraja Sklenára v Letanovciach z programu obecného 

zastupiteľstva, ostatné body sa prečíslujú. 

 

Hlasovanie: 15:53 hod. 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

Miroslav Mlynár, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 78/06/2021 bolo prijaté.  

Uznesenie č. 79/06/2021  

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 5. OZ v roku 2021 

4. Rozpočtové opatrenia č. 7-13/2021 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2020 

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej  kontroly zverejňovania dokumentov a 

poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly inventarizácie majetku  a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

10. Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu: Rozšírenie sústavy verejného 

osvetlenia v obci Letanovce“ - SO 02 – rozšírenie VO v extraviláne obce Letanovce – 

Na hradskú, SO 03 -   rozšírenie VO v extraviláne obce  Spišský Štvrtok – Na hradskú 

pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

11. Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

12. Schválenie procesu verejného obstarávania  na „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie“ pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

Letanovce“ 

13. Schválenie zásad hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce Letanovce 

14. Rôzne 

15. Záver 
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Hlasovanie: 15:54 hod. 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

Miroslav Mlynár, Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč) 

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 79/06/2021 bolo prijaté.  

 
K bodu 3: Kontrola uznesení z 5. OZ 

Starosta prečítal uznesenia z 5. OZ, konaného dňa 29.4.2021 a konštatuje, že uznesenia  

67/04/2021 - 75/04/2021 sú splnené.   

V čase 15:57 príchod poslanca Mgr. Pavla Toporcera. 

 

Uznesenie č. 80/06/2021 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 

29.4.2021 a konštatuje, že uznesenia č. 67/04/2021 - 75/04/2021 sú splnené.   

Hlasovanie: 15:57 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 80/06/2021 bolo prijaté.  
 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia č. 7 -13/2021 

Starosta dal slovo Ing. Lucii Servatkovej, ktorá informovala o uvedených rozpočtových 

opatreniach. Jednotlivé návrhy rozpočtových opatrení č. 7.-13/2021 mali poslanci k dispozícii 

v pracovných materiáloch.  

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 pojednáva o presune finančných prostriedkov z položiek mzdy 

v ŠJ, MŠ a OcÚ na nemocenské dávky v rovnakých strediskách podľa funkčnej klasifikácie. 

 

Uznesenie č. 81/06/2021  

 OZ v Letanovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2021, ktoré pojednáva 

o presune prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 541,77 €  na strane výdavkov podľa 

funkčnej klasifikácie, bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu na rok 

2021. 

Hlasovanie: 15:59 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 81/06/2021 bolo prijaté.  

 

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 sa prijaté finančné prostriedky za nájom od lekárov 

a Jaroslava Mirgu  prerozdeľujú na výdavkové položky rozpočtu – dotácia pre Hokejový klub 

(1000 €), autorský zákon (39 €) a všeobecné služby v zdravotnom stredisku (171 €). 
 

Uznesenie č. 82/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2021. Ide o povolené zvýšenie 

a viazanie bežných  príjmov vo výške 1 210,00 € a povolené zvýšenie a viazanie bežných  

výdavkov vo výške 1 210,00 €. 
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Hlasovanie: 16:01 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 82/06/2021 bolo prijaté.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 pojednáva o príjme a použití dotácie pre MŠ v rámci projektu 

„Múdre hranie“ v sume 500 € a o príjme a použití transferu v rámci sčítania domov a bytov 

2021 v sume 30,52 €.  

Uznesenie č. 83/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2021.  Ide o povolené zvýšenie 

a viazanie bežných  príjmov vo výške 530,52 € a povolené zvýšenie a viazanie bežných  

výdavkov v celkovej výške vo výške 530,52 €, na základe rozpisu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy - SODB a účelovej dotácie pre MŠ. 

 

Hlasovanie: 16:03 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 83/06/2021 bolo prijaté.  

 

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021 sa presúvajú finančné prostriedky z položky rozšírenie 

ČOV Strelník na poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. 

Uznesenie č. 84/06/2021  

 OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2021.  Ide o presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

finančné prostriedky určené na rozšírenie ČOV Strelník v sume 9 974,01 € budú použité na 

zvýšené poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v sume 9 974,01 €. 

Hlasovanie: 16:05 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 84/06/2021 bolo prijaté.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 pojednáva o použití transferu za testovania COVID-19 na 

výdavky spojené s testovaním na ochorenie COVID-19 v sume 23 291,41 €, na zariadenia 

Ocú – klimatizačné zariadenie (1 300 €), všeobecný materiál – smerovníky (3 973,30 €), 

licencie (1 810 e), reinštaláciu softvéru (3 396,60 €), 3 D projektovanie Kláštora (1320 €), na 

technické zariadenia v Slovenskom raji (1 300 €), lavičky a koše (1 343,69 €) a knihy 

a publikácie v ŠJ (200 €). 

Keďže testovania na ochorenie COVID -19 sú ukončené a vyúčtované, starosta upriamil 

pozornosť na výdavky vynaložené v mesiacoch január až apríl. Finančné prostriedky 

z okresného úradu môžu byť využité aj na iné výdavky.  

Ing. Mária Kramárová upozornila, že rozpočtová položka súvisiaca s 3D projektovaním 

Kláštoriska súvisí priamo s objektom Kláštora.  
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Uznesenie č. 85/06/2021  

 OZ v Letanovciach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2021.  Ide o povolené prekročenie 

a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie  bežných výdavkov v celkovej 

výške na strane príjmov vo výške 37 935,00 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 

vo výške  37 935,00 €. 

 

Hlasovanie: 16:12 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 85/06/2021 bolo prijaté.  
 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 – finančné prostriedky prijaté od stravníkov v položke réžia v ŠJ 

v sume 1 151,68 € budú použité na nákup prevádzkových prístrojov a zariadení v ŠJ. 

Uznesenie č. 86/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2021.  Ide o povolené 

prekročenie a viazanie bežných príjmov vo výške  1 151,68 € a povolené prekročenie a 

viazanie  bežných výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo výške  1 151,68 €.  

Hlasovanie: 16:13 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 86/06/2021 bolo prijaté.  
 

Vzhľadom na ukončenie projektu Aktivačná činnosť podľa § 54, rozpočtové opatrenie č. 13/2021 

pojednáva o presune finančných prostriedkov určených na mzdové výdavky, odvody a tovary 

potrebné pre zabezpečenie aktivačnej činnosti v celkovej sume 1 812,97 € na zariadenia verejnej 

zelene v sume 915,80 € a na opravu zariadení v ČOV Letanovce v sume 879,17 €.  

Uznesenie č. 87/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2021.  Ide o presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky, a to vo výške 1 812,97 €. 

Hlasovanie: 16:16 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 87/06/2021 bolo prijaté.  
 

K bodu 5: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 

31.12.2020 

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. Audítorka v liste odporúča účtovať v priebehu roka 

spotrebu pohonných hmôt spôsobom A, t j. cez účet 112 – materiál na sklade. Obec požiadavke 

vyhovela a od 1.5.2021 sa spôsob účtovania zmenil.  
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K bodu 6: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020  

Hlavná kontrolórka, p. Beláková, skonštatovala, že záverečný účet, ako aj jej odborné stanovisko 

majú poslanci k dispozícii. V čase hodnotenia nemala k dispozícii stanovisko audítorky. Potvrdila 

dodržanie zákonných podmienok počas prípravy, zostavovania a schvaľovania a metodickú 

korektnosť Návrhu záverečného účtu. Priznala, že nedostala žiadne pripomienky zo strany 

poslancov, ani od verejnosti. V krátkosti prezentovala jednotlivé časti stanoviska k Návrhu 

záverečného účtu. Výsledok hospodárenia je kladný, jednotlivé časti rozpočtu – bežný, kapitálový 

rozpočet a rozdiel vo finančných operáciách sú prebytkové. Účelové prostriedky boli vylúčené 

z prebytku rozpočtu a takto upravený prebytok rozpočtu odporúča použiť na tvorbu rezervného 

fondu obce v celom rozsahu.  

Starosta podotkol, že v súčasnosti má obec k dispozícii finančné prostriedky určené na 

rekonštrukciu HZ a na výstavbu cyklistického chodníka v II. etape.  

Na záver p. Beláková skonštatovala, že boli splnené zákonné podmienky pri spracovaní a zverejnení 

Záverečného účtu obce za rok 2020. Odporučila OZ schváliť Záverečný účet obce za rok 2020 bez 

výhrad.  

 

K bodu 7: Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

Ekonómka obce, Mgr. Klaudia Nemčíková, prezentovala postup pri tvorení Návrhu Záverečného 

účtu obce. Priznala, že pre Návrh Záverečného účtu bol najdôležitejší kvalitný obsah účtovníctva 

a dobrý spôsob, akým bolo účtovníctvo vedené v roku 2020.  

Starosta vyzdvihol včasné vyhotovenie Návrhu Záverečného účtu a poďakoval aj p. Barillovej za 

jej prácu v roku 2020.  

Uznesenie č. 88/06/2021  

A.)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k  

Záverečnému účtu za rok 2020. 

B.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

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

D.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu  

rezervného fondu vo výške 233 933,65 EUR. 

 

Hlasovanie: 16:41 hod. 

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

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 88/06/2021 bolo prijaté.  
 

K bodu 8: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej  kontroly zverejňovania dokumentov 

a poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Hlavná kontrolórka, p. Beláková, konštatovala, že kontrola bola vykonaná v predchádzajúcom 

roku, avšak doposiaľ správa nebola predložená. Pre účely kontroly boli predložené dokumenty, 

napr. evidencia žiadostí o poskytnutie informácií, pozvánky zasadnutí OZ, zápisnice 

a uznesenia z OZ, VZN obce Letanovce, rozpočet obce, záverečný účet, návrhy plánov 

kontrolnej činnosti kontrolóra, zámery na prenájom a predaj majetku obce a umožnený prístup 

na webovú stránku obce. Obec Letanovce spĺňa všetky zákonné požiadavky. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky, kvôli ktorým by bolo potrebné prijímať opatrenia.  
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Uznesenie č. 89/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

zverejňovania dokumentov a poskytovania informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  zákona č. 

369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 16:45 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 89/06/2021 bolo prijaté.  
 

K bodu 9: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly inventarizácie majetku  a 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

Hlavná kontrolórka, p. Beláková spomenula, že výsledok inventarizácie bol už prezentovaný 

na OZ, kde boli poslancom prednesené aj nezrovnalosti zistené počas inventarizácie a prijali 

samostatné uznesenie. V rámci inventarizácie boli dodržané formálne požiadavky a termíny pre 

inventarizáciu. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, ku ktorým je potrebné prijímať 

osobitné opatrenia. Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola 

vykonaná v súlade so zákonom. Rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom zistené 

inventarizáciou boli riešené v roku 2021 v súlade so zákonom.   

Uznesenie č. 90/06/2021  

 OZ v Letanovciach  berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

Inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu  majetku a záväzkov k 31.12.2020 obce 

Letanovce. 

Hlasovanie : 16:49 hod. 

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

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 89/06/2021 bolo prijaté.  
 

K bodu 10: Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu: Rozšírenie sústavy 

verejného osvetlenia v obci Letanovce“ – SO 02 – rozšírenie VO v extraviláne obce 

Letanovce – Na hradskú, SO 03 -   rozšírenie VO v extraviláne obce  Spišský Štvrtok – Na 

hradskú pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

Prednostka, Mgr. Nikola Fulková informovala, že proces zriaďovania vecného bremena je 

zdĺhavý proces. Bližšie informácie sú uvedené v dôvodnej správe, ktorú mali poslanci 

k dispozícii. Vecné bremeno je potrebné pri kolaudácii stavby „Rozšírenie sústavy verejného 

osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“. Jedná sa o 25 m2. Slovenský 

vodohospodársky podnik vyžaduje za vecné bremeno jednorázovú náhradu vo výške 240 € 

s DPH. Pre kolaudáciu sú potrebné ďalšie kroky týkajúce sa vysporiadania pozemkov.  
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Uznesenie č. 91/06/2021  

OZ v Letanovciach súhlasí so : 

• zriadením vecného bremena na uloženie NN vedenia/ sietí stavby: „Rozšírenie sústavy 

verejného osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“ v rámci ktorej bol 

realizovaný stavebný objekt: „SO 02- rozšírenie VO v extraviláne obce Letanovce- na 

hradskú“ v zmysle geometrického plánu vyhotoveného Ing.  Michalom Nagym pod č. 

2020044 a úradne overeného Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, dňa 2.10.2020, 

pod č. G14/2020, a to v rozsahu dielu č. 4. 

• Uvedené vecné bremeno je trasované po pozemku parcela KN - E 3777, v celkovej 

výmere: 25 m2, druh pozemku: vodná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 1133, k.ú. 

Letanovce vo vlastníctve Slovenskej republiky, v mene ktorej koná správca:  Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica PSČ 965 55, (OZ Košice, Ďumbierska 14,041 59 Košice), IČO: 36022047. 

• Vecné bremeno bude zriadené v prospech Obce Letanovce, Slovenského raja 55, 053 

13 Letanovce, IČO: 00329304,  v celkovej sume 240 € s DPH, keďže sa jedná o typ 

vecného bremena, ktorý zaťažuje nehnuteľnosť a je obmedzené užívanie 

nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie: 17:00 hod. 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 91/06/2021 bolo prijaté.  

 

Starosta informoval, že nasleduje krátka prestávka.  

Po prestávke starosta pokračoval v OZ (17:58 hod.)  

 

K bodu 11: Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Starosta poznamenal v predmetnom VZN ide predovšetkým o nakladanie s kuchynským 

odpadom, keďže od 1.7.2021 majú obce povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu alebo 

preukázať jeho spracovanie, napríklad kompostovaním.  

V pôvodnom návrhu VZN, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli bolo uvedené, že obec 

Letanovce zavádza  a zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

(BRKO) prostredníctvom vedierkového zberu firmou Brantner Nova, s.r.o. V priebehu 

zverejnenia sa návrh prehodnotil a pri riešení danej problematiky sa poslanci zhodli 

na kompostovaní, kedy 100 % obyvateľov musí preukázať, že kompostuje. Starosta ozrejmil, 

že vo všeobecne záväznom nariadení je uvedené rozšírenie zberných miest a ďalšie malé úpravy 

podľa odporúčaní kontrolórky. VZN 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi  bude platiť od 1.7.2021 vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku roka 

2021 plynie prechodné obdobie.  

 

Uznesenie č. 92/06/2021  

OZ v Letanovciach  sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Letanovce. 
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Hlasovanie: 18:02 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Pri prijímaní tohto VZN bola splnená podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšiny 

prítomných poslancov. 

Uznesenie č. 92/06/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu 12: Schválenie procesu verejného obstarávania  na „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie“ pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

Letanovce“ 

Starosta uviedol, že obec potrebuje byť pripravená na rôzne výzvy a projekty týkajúce sa 

rekonštrukcie MŠ, preto navrhuje vypracovať projektovú dokumentáciu na „Zníženie 

energetickej náročnosti MŠ Letanovce“.  

Uznesenie č. 93/06/2021  

OZ v Letanovciach schvaľuje zaradenie procesu verejného obstarávania na „Vypracovanie 

projektovej dokumentácie“ pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti 

MŠ Letanovce“ do plánu verejného obstarávania na rok 2021 

Hlasovanie: 18:05 

Za: 8 (Mgr. Andrea Knižková, Ing. Mária Kramárová, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 93/06/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu 13: Schválenie zásad hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce 

Letanovce 

Starosta priblížil zásady, ktoré upravujú podmienky tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných bytov v bytovom dome obstaranom prostriedkami ŠFRB na účely 

sociálneho bývania. Upriamil pozornosť na podmienky čerpania, pri odstraňovaní havárií, 

prípadne odstraňovanie závad spôsobených životnou pohromou sa finančné prostriedky môžu 

čerpať bez súhlasu OZ.  

Hlavná kontrolórka, p. Beláková uviedla: „Upozorňujem na zákonné podmienky použitia 

prostriedkov fondu.“ 

Uznesenie č. 94/06/2021  

OZ v Letanovciach schvaľuje zásady hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce 

Letanovce. 

 

Hlasovanie: 18:08 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, Miroslav Mlynár, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Kramárová)  

Uznesenie č. 94/06/2021 bolo prijaté.  

 

S použitím fondu prevádzky, údržby a opráv súvisí rozpočtové opatrenie č. 14/2021, ktorým sa 

do príjmu zapájajú finančné prostriedky FOaÚ, ktoré budú použité na opravu havarijného stavu 

bytového domu na Strelníku v sume 22 000 €.  



11 
 

Uznesenie č. 95/06/2021  

OZ v Letanovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2021. Ide o zvýšenie príjmových 

operácií vo výške 22 000,00 € s použitím z fondu prevádzky, údržby a opráv, teda povolené 

zvýšenie výdavkov vo výške 22 000,00 € na úhradu nákladov spojených s riešením havarijného  

stavu bytového domu č. 1010. 

 

Hlasovanie: 18:10 

Za: 7 (Mgr. Andrea Knižková, Mgr. Zuzana Lesňáková, Róbert Lesňak, Miroslav Mlynár, 

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

Proti:   0               

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Kramárová) 

Uznesenie č. 95/06/2021 bolo prijaté.  

 

 

K bodu 14: Rôzne 

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

 

K bodu 16: Záver 

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

18:10.  

 

 

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

prednostka OcÚ  starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Servatková, v.r. 

 

Overovatelia: Mgr. Zuzana Lesňáková v.r., Mgr. Andrea Knižková v.r. 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce od 22.6.2021 do 6.7.2021. 


