
Zápisnica 
z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 22.06. 2012 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 
 
Program zasadnutia: 
 
      1.    Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  za rok 2011 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie  
8. Záver 

 
 

K bodu č. 1 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej  otvoril a prítomných  privítal starosta obce Vasiľ 
Vislocký.  Predniesol program 10. zasadnutia OZ, ktorý doplnil v bode rôzne a to: 
a/ prihláška futbalového oddielu do okresnej súťaže 
b/ stanovenie platu starostu obce 
c/ smernica obstarávania s nízkou hodnotou 
d/ smernica používania služobného motorového vozidla 
e/ vystúpenie riaditeľky ZŠ s MŠ – informácia o príprave na šk. rok 2012/2013 
f/  nová organizačná štruktúra obce k 1.7.2012   
g/ plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012 
h/ jedenástky – príspevok na hlavnú cenu – horský bycikel 
i/  informácia o kamerovom a monitorovacom systéme 
j/ poďakovanie p. Gurkovej za dlhoročnú prácu z dôvodu odchodu k 30.6.2012 

 

 

Uznesenie č. 89 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
A . schvaľuje 
      1.program rokovania obecného zastupiteľstva  a doplňuje v bode roznom 
 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč,  , Vasiľ Dzadík,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký, 
         Ing. Ján Kormaník, , Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 

K bodu č. 2 
 
Starosta obce predniesol návrh na zapisovateľa, Arendáčová Mária a návrhovú 

komisiu a overovateľov zápisnice Mgr. Nataša Hlinková a Jozef Kavecký 
 
 



Uznesenie č. 90 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
A . určuje 

1. zapisovateľa Máriu Arendáčovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  
     Mgr.  Nataša Hlinková a Jozef Kavecký  

Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasiľ Dzadík,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký 
       Ing. Ján Kormaník, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
K bodu č. 3  
 
 V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Ing. Anna Pružinská, ktorá prítomných 
informovala o plnení uznesenia z 8. OZ, ktoré sú splnené a z 9. OZ, niektoré sú v plnení. 
Tu hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s vykonanými kontrolami za 1. polrok 2012, 
s postupom vymáhania pohľadávok voči neplatičom, ktoré boli postúpené na exekúciu.    

Uznesenie č. 91 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  
 

A. berie  na  vedomie 
informáciu Ing. Anny Pružinskej o plnení uznesenia zo 8. a 9. OZ a správu hlavnej 
kontrolórky o vykonaných kontrolách za prvý polrok 2012 
 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasil Dzadík ,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,  
          Ing. Ján Kormaník, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č.4 

 
Prejednávanie  a schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 

 
Uznesenie č. 92 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 6.618,00 €, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/  a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Na : 
- tvorbu rezervného fondu                           6.618,00 € 

 

K bodu č.5 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
za rok 2011.      
 
 
 
 
 



 Uznesenie č. 93 
 
A. berie na vedomie  
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011.      
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasil Dzadík,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,  
          Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: Ing. Ján Kormaník 
 
K bodu č.6 
  
 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v tomto bode prerokovalo:  
1.  žiadosť Vasiľa Rusiňaka, Litmanová 14  o odkúpenie pozemku, ktorú berie na vedomie 
a navrhuje žiadosť doplniť o list vlastníctva  
2. berie na vedomie informáciu starostu obce o zmene štruktúry obce k 1.7.2012,  všetku  
    hospodársku činnosť budú vykonávať p. Šidlovská Mária a p. Virová Anna  
3. berie na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní a Smernicu o používaní služobného 
    motorového vozidla vypracované starostom obce 
4. berie na vedomie vystúpenie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Márie Hurkalovej o organizačnej 
    pripraveností a predpokladanom počte žiakov na školský rok 2012/2013 
5. berie na vedomie informáciu o monitorovacom kamerovom systéme Obecného úradu a KD 
6. schvaľuje príspevok na zakúpenie bicykla ako hlavnej ceny 11-ky  
7. schvaľuje plat starostu v pôvodnom percentuálnom pomere, navýšený o 20%,t.j. 1.557,- € 
8. súhlasí s prihlásením FO do okresnej súťaže 
 

Uznesenie č. 94 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. schvaľuje  
1.  príspevok na zakúpenie bicykla ako hlavnej ceny na súťaž jedenástky 2012 
2.  schvaľuje plat starostu v pôvodnom percentuálnom pomere, navýšený o 20%, t.j. 1.557,- € 
3.  pravidelné zasadnutia OZ do konca volebného obdobia 1-krát za dva mesiace a to v 2.  
     piatok v nepárnom mesiaci 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasil Dzadík,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,  
         Ing. Ján Kormaník, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 95 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. súhlasí 
1. s prihlásením futbalového oddielu do okresnej súťaže 2012/2013 
2. so zabezpečením 600. výročia obce na 25.8.2012 
3. s otvorením prevádzky posilňovne 3-krát týždenne s dozorom od 1.7.2012 
4. s verejným zhromaždením občanov – predbežne na 22.9.2012 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasil Dzadík, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký, 
          Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: Ing. Ján Kormaník  
 
 



 
Uznesenie č. 96 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. berie na vedomie 

 
1.žiadosť Vasiľa Rusiňaka, Litmanová 14  o odkúpenie pozemku a navrhuje žiadosť doplniť   
   o list vlastníctva  
2.informáciu starostu obce o zmene štruktúry obce k 1.7.2012,  všetku hospodársku činnosť  
   budú vykonávať p. Šidlovská Mária a p. Virová Anna  
3. Smernicu o verejnom obstarávaní a Smernicu o používaní služobného motorového vozidla 
vypracované starostom obce 
4. vystúpenie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Mária Hurkalovej o organizačnej pripraveností 
a predpokladanom počte žiakov na školský rok 2012/2013 a navrhuje stretnutie do konca júla 
5. informáciu o monitorovacom kamerovom systéme Obecného úradu a KD 
6. plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasil Dzadík, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký, 
          Ing. Ján Kormaník, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
V tomto bode starosta obce poďakoval pani Gurkovej – účtovníčke OÚ za jej dlhoročnú prácu 
a poprial veľa úspechov na novom pracovisku. Na jej miesto nastúpila Ing. Zuzana Hlinková. 
 
Vystúpil Ing. Kormaník Ján, ktorý požiadal hlavnú kontrolórku o prešetrenie mikroprojektu 
Cezhraničná spolupráca, či je pojatý do majetku obce. 
 
K bodu č. 7. 

  
 Za návrhovú komisiu prečítala návrh na uznesenie Mgr. Nataša Hlinková 
   

Uznesenie č. 97 
 
A. schvaľuje   

1. uznesenie z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Litmanovej 
Hlasovanie: 

Za: 6,Mgr. Ľubomír Arendáč, Vasiľ Dzadík, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,   
         Ing. Ján Kormaník, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne iné návrhy a program bol vyčerpaný, 
starosta sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Litmanovej, 27.6.2012 
 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Nataša Hlinková       ............................................... 
               Jozef Kavecký          ................................................ 
 
 

 

 


