
Zápisnica 
zo 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 14.06. 2013 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 
 
Program zasadnutia: 
 
      1.    Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Opatrenia na činnosť základnej školy a materskej školy – návrh na vyradenie zo siete  
4. Kontrola uznesenia 
5. Dopyty občanov 
6. Schválenie – záverečný účet 2012 
7. Stanovisko k záverečnému účtu 2012 
8. Schválenie VZN č. 3/2013 o financovaní CVČ 
9. Schválenie VZN č. 4/2013 o určení dotácie na prevádzku materskej školy 
10. Schválenie VZN č. 5/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
11. Schválenie VZN č. 6/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
12. Návrh – schválenie spoločný sociálny úrad 
13. Prejednanie činnosti organizácií v obci (TJ Litmanová, DHZ Litmanová) 
14. Informácia starostu o činnosti v obci v roku 2013 
15. Prejednanie došlých žiadostí 
16. Prehodnotenie platu starostu obce na rok 2013 
17. Rôzne 
18. Návrh na uznesenie 
19. Záver 

 

K bodu č. 1 
 

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej  otvoril a prítomných  privítal 
starosta obce Vasiľ Vislocký.  Predniesol program 16. zasadnutia OZ a privítal hostí s RTVS, 
ktorí boli na zasadnutí prítomní z dôvodu získania informácií týkajúcich sa postupu obce pri 
rozhodovaní o fungovaní základnej školy s materskou školou. Program zasadnutia sa upravil 
zaradením bodu o opatreniach na činnosť základnej školy a materskej školy hneď na začiatok 
programu zasadnutia. Z programu bol vypustený bod týkajúci sa inventúry obecného úradu 
k 30.05.2013 z dôvodu, že ešte nebola ukončená. 
 

Uznesenie č. 129 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
A . schvaľuje 
      program rokovania obecného zastupiteľstva  s upravenými bodmi 
Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  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, Ing. Zuzana Hlinková, a návrhovú 

komisiu a overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin. 
 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 130 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
A . určuje 
      zapisovateľa Ing. Zuzanu Hlinkovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  
      Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin 

Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, 
          Jozef Kavecký, Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 3  
 
 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval o momentálnej 
situácii ZŠ s MŠ a o klesajúcom trende počtu žiakov. Pred konaním OZ bola zvolaná školská 
rada aj stretnutie s rodičmi detí navštevujúcich ZŠ s MŠ. Školská rada súhlasí s vyradením ZŠ 
s MŠ zo siete a následne so zaradením MŠ pri obci Litmanová. Bolo vypracované VZN 
č. 7/2013 o zrušení ZŠ s MŠ Litmanová k 30.06.2013 a následne o zriadení MŠ Litmanová 
k 01.07.2013. 
 

Uznesenie č. 131 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  
A. schvaľuje 
      VZN č. 7/2013 o zrušení ZŠ s MŠ Litmanová a následne o zriadení MŠ Litmanová 
Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč,  Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, 
          Jozef Kavecký, Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: Ing. Ján Kormaník 
 
K bodu č.4 

 
 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval o plnení uznesenia 
z 15. OZ, ktoré sú splnené. 
 

Uznesenie č. 132 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  
A. berie na vedomie 
      informáciu starostu obce o plnení uznesenia z 15. OZ, ktoré sú splnené 
 

 
K bodu č.5 

 
a) V tomto bode vystúpil o. Rastislav Janíčko, ktorý prítomných informoval o situáciách, 

ktoré je potrebné riešiť. Žiadal obec o rekonštrukciu vonkajšej časti budovy, v ktorej 
je zriadený Dom nádeje. Dôvodom je zjednotenie vzhľadu celej budovy 
a v budúcnosti plánované vybudovanie pastoračného centra.  

b) Ďalej informoval o prevode pozemkov okolo kultúrneho domu. Pozemok, na ktorom 
je postavená budova kultúrneho domu by mal byť cirkevný, no v spisoch je uvedené, 
že je obecný.  



c) Taktiež sa vyjadril k zabezpečeniu organizovania pútí na pútnické miesto Horu Zvir 
počas prvých nedieľ, kedy sa pri usporiadaní nenájde potrebný počet mužov a 
dochádza k nerešpektovaniu pokynov usporiadateľov vodičmi áut.    

d) Vyjadril požiadavku na opravu prístupovej cesty na cintorín pri chráme  
e) Predniesol požiadavku na odhrňovanie snehu na Horu Zvir obcou 

 
Uznesenie č. 133 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. berie na vedomie 
          a) Vystúpenie o. Rastislava Janíčka, o zrekonštruovanie budovy domu nádeje.  
         b) Ozrejmenie prevodu pozemkov okolo kultúrneho domu a žiadosť o návrh riešenia 
         c) Zabezpečovanie organizovania púti na Horu Zvir s tým, že pri organizovaní bude 
o pomoc požiadaná polícia, dohodne sa stretnutie s mužmi a vytvoria sa skupiny 
usporiadateľov, ktorí sa budú počas jednotlivých mesiacov striedať. 
         d) Požiadavku na opravu prístupovej cesty na cintorín pri chráme  
         e) požiadavku na odhrňovanie snehu na Horu Zvir 
 
     B. ukladá 

    starostovi obce preveriť stav ohľadom prevodu pozemkov okolo kultúrneho domu 
a pripraviť návrh riešenia 

Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, 
          Jozef Kavecký, Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č.6 a 7 

 
 Starosta oboznámil poslancov so záverečným účtom, ktorý bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke obce. Poslanci mali možnosť preštudovať si vypracovaný 
záverečný účet za rok 2012. Starosta informoval, že stanovisko k záverečnému účtu a k 
účtovnej závierke za rok 2012 bude v priebehu roka 2013 vypracované audítorom. 
 

Uznesenie č. 134 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. schvaľuje 
           Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ schvaľuje 
použitie prebytku vo výške 7 561,44 €, 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   7 561,44 €   
Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč,  Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, 
          Jozef Kavecký, Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: Ing. Ján Kormaník 
 
 
K bodu č. 8 

  

 V tomto bode starosta informoval o  vypracovaní VZN č. 3/2013 o financovaní CVČ 

zriadených mimo územia Obce Litmanová v roku 2013. Financovanie bolo prednesené na 15. 



OZ s tým, že sa vypracuje VZN. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pre rok 2013 

podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách 

voľného času, ktoré sú zriadené mimo územia Obce Litmanová, ktoré poskytujú v roku 2013 

záujmové vzdelávanie detí  vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré mali k 

1.1.2013  trvalý pobyt v Obci Litmanová. 

 
Uznesenie č. 135 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. schvaľuje   
           VZN č. 3/2013 o financovaní CVČ zriadených mimo územia Obce Litmanová  
 Hlasovanie: 

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

K bodu č. 9 

 
  V tomto bode starosta podal informáciu o VZN č. 4/2013 o určení dotácie na 
prevádzku materskej školy. Prerokované bolo na 15. OZ a bude platiť do zrušenia ZŠ s MŠ.  
 

Uznesenie č. 136 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. schvaľuje 
 VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Litmanová 

Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková,  Jozef Kavecký,   
          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 10 

 
 Starosta predniesol informáciu o vypracovanom VZN č. 5/2013 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce. Toto VZN upravuje spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 
Obce Litmanová fyzickým osobám, právnickým osobám, iným obciam alebo VÚC. Každá 
písomná žiadosť bude prejednávaná a schvaľovaná OZ resp. starostom obce. 
 
 

Uznesenie č. 137 
 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. schvaľuje 
 VZN č. 5/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
Hlasovanie: 

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



 
 
 
K bodu č. 11 

 
 V tomto bode starosta informoval so VZN č. 6/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou 
vodou. Každá obec dostala pokyn na vypracovanie takéhoto VZN, ktoré sa týka zásobovania 
pitnou vodou obyvateľov v krízovej situácii. 
 

Uznesenie č. 138 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. schvaľuje 
 VZN č. 6/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková,  Jozef Kavecký, 
          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 12 

 
 Starosta predniesol návrh zriadenia spoločného sociálneho úradu na Mestskom úrade 
v Starej Ľubovni.    

Uznesenie č. 139 
 
A. schvaľuje   
     vypracovanie návrhu na zriadenie spoločného sociálneho úradu v Starej Ľubovni. 
Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,  
          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č. 13 

 
 Starosta informoval o činnostiach organizácií v obci Litmanová. Uviedol, že na 
internetovej stránke obce sa pravidelne zverejňujú výsledky zápasov družstva TJ Litmanová. 
Uviedol, že DHZ Litmanová už dlhší čas neusporiadal žiadnu výročnú členskú schôdzu 
a požiarna ochrana DHZ nie je na požadovanej úrovni. 
 

Uznesenie č. 140 

 

A. berie na vedomie   
      informáciu o činnosti organizácií v obci, kde starosta informoval o činnosti TJ Litmanová 
 
 
K bodu č. 14 
V tomto bode starosta informoval o plánovaných aktivitách na rok 2013: 

- dokončenie prednej časti Domu nádeje 
- upravenie okolia obecného úradu 
- pripraviť garáž pre požiarne auto IVECO 
- rekonštrukcia miestnej komunikácie – prístupovej cesty k rodinným domom 
- upraviť okolie kultúrneho domu – natiahnutie asfaltovej živice 



- pripraviť pozemok pre vybudovanie multifunkčného ihriska 
 
 

Uznesenie č. 141 

 

A. berie na vedomie   
     správu starostu o činnosti v obci v roku 2013 
 
K bodu č. 15 

 
V tomto bode boli poslancom predložené žiadosti od občanov obce: 

a) p. Milan Vira – predloženie žiadosti o nájom bytu v priestoroch ZŠ s MŠ 
b) p. Ján Vislocký, č. 124 – žiadosť o odkúpenie pozemku za rodinným domom 
c) p. Vasiľ Rusiňák, č. 117 – žiadosť o odkúpenie a rozdelenie pozemku 
d) Skicomp – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 
Uznesenie č. 142 

 

A. berie na vedomie   
     Predložené žiadosti občanov: 

a) p. Milan Vira – žiadosť o nájom bytu v priestoroch ZŠ s MŠ – byt nie je obývateľný 
nakoľko je v jeho priestoroch zriadená počítačová učebňa 

b) p. Ján Vislocký, č. 124 – žiadosť o odkúpenie pozemku – cena 5 €/m2 
c) p. Vasiľ Rusiňák, č. 117 – žiadosť o odkúpenie a rozdelenie pozemku – pozemok nie 

je možné odpredať z dôvodu výmeny pozemku vo verejnom záujme 
d) Skicomp – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 
B.schvaľuje 
    odpredaj obecného pozemku pre Skicomp za účelom predĺženia existujúceho vleku po 
vypracovaní znaleckého posudku 
Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký,  
          Ing. Jaroslav Rusiňak,   
Proti: 0  
Zdržalo sa: Ing. Ján Kormaník 
 
 
K bodu č. 16 

 
 V tomto bode bol prehodnotený  plat starostu obce na rok 2013. V legislatíve sa 
pripravujú zmeny a novelizácie týkajúce sa upravovania platov starostov. 
  

Uznesenie č. 143 

 

A. schvaľuje  
     ponechanie platu starostu obce v nezmenenej výške 
Hlasovanie: 

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



K bodu č. 17 

 
a) V tomto bode vystúpil Ing. Ján Kormaník, ktorý predniesol, že obec od odstúpenia 

poslednej kontrolórky nemá v súčasnosti kontrolóra, na ktorého by bolo potrebné 
vypísať výberové konanie. Ďalej uviedol, že nie je prehľad o aktivitách v obci t. z. 
bolo by potrebné vypísať plán aktivít a činností pre získanie prehľadnosti. Uviedol aj, 
že mu bolo umožnené nahliadnuť do faktúr za predaj dreva. Požadoval informácie 
o vŕtaní obecnej studne. 

 
b) Vystúpili aj Mgr. Ľubomír Arendáč a Mgr. Nataša Hlinková, ktorí informovali 

o situácii v posilňovni. Do posilňovne chodia deti bez dozoru rodičov, nechávajú tam 
neporiadok. Taktiež cena 0,50 € sa zdá pre niektorých neadekvátna. Upozornili, že 
deti do 18 rokov musia do posilňovne chodiť len pod dozorom svojich rodičov, 
pretože si môžu ublížiť ťažkým náradím.  

 
c) V tomto bode vystúpil aj Peter Vislocký, č. 5, ktorý žiadal, aby sa pozvánky na OZ 

nezverejňovali len na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke, ale aby sa 
vyhlasovali v obecnom rozhlase. Vyjadril svoj názor na fungovanie obce, školy 
a čerpanie eurofondov. Ďalej predniesol, že v minulosti žiadal odkúpenie pozemku 
v extraviláne obce, čo mu bolo zamietnuté a teraz sa pozemky v extraviláne predávajú.  

 
Uznesenie č. 144 

 

A. berie na vedomie  
     a) príspevok Ing. Jána Kormaníka: 
         -  informáciu o tom, že obec nemá kontrolóra  
         - informáciu na spracovanie plánu aktivít 
         - vykonanie kontroly v oblasti ťažby dreva 
 
     b) príspevok Mgr. Ľubomíra Arendáča a Mgr. Nataše Hlinkovej o cene a fungovaní 
posilňovne 
 
    c) podnet občana Petra Vislockého o vyhlasovaní konania OZ v obecnom rozhlase a ďalšie 
podnety 

 
 

B. navrhuje 
     vyhlásiť výberové konanie na kontrolóra obce 
Hlasovanie: 

Za: 6, Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jozef Eštočin,  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 prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Litmanovej, 20.6.2013 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Hlinková 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ľubomír Arendáč       ............................................... 
 
      Ing. Jozef Eštočin                ............................................... 


