
 
Zápisnica  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  
konaného dňa 15.5.2015    

___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:          Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

                       Poslanci : Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský,Marián Kuščák,  
                         Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňák,  Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce, 

Ing. Zuzana Čerňanská a Mária Arendáčová – zamestnanci obce                            

Ďalší prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 

                                   

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesenia 
4. Informácia starostu o aktuálnych aktivitách obce 
5. Návrh štatútu obce 
6. Prejednanie smernice o Repre 
7. Informatívna správa HK o výsledku NFK pre OZ Obce Litmanová 
8. Plán práce HK na II.polrok 2015 
9. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014 
10. Záverečný účet na rok 2014 
11. Rôzne, prejednanie žiadosti 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal všetkých 
prítomných a predniesol program zasadnutia, ktorý bol následne schválený. 
 
Uznesenie č. 38/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje  
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky  
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú  a zvolilo overovateľov zápisnice:  
Mikuláš Rusiňák a Mgr. Nadežda Hlinková 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský,Ing. Jaroslav Rusiňak,   
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák  a Michal Sikorjak 



Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
K bodu  3. Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia  OZ     
Predložila zapisovateľka Mária Arendáčová 

- Uzn. č .34/ odstránenie oplotenia - Jozef  Vira Litmanová 93 do 15 dní od doručenia 
výpisu – plot menovaný neodstránil a podal opätovnú žiadosť o odkúpenie oplotených 
pozemkov. 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
- v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ. 

 
K bodu  4. Informácia starostu o aktuálnych aktivitách obce 
 
a/ Materská škola – projekt na rekonštrukciu, ktorý sme podali na Ministerstvo školstva, 
nebol schválený, pretože sa prihlásilo veľa obcí a vyčlenené prostriedky neboli postačujúce, 
preto bude potrebné hľadať vlastné zdroje aspoň na opravy sociálnych zariadení. Zatiaľ 
počkáme s väčšou rekonštrukciou, pretože vláda sľúbila, že navýši prostriedky aj pre 
neúspešných uchádzačov, ale pravdepodobne bude vyhlásená nová výzva. Z dôvodu 
znečisťovania školského dvora starosta navrhol vydať zákaz prechodu cez dvor. 
 Z dôvodu príprav priestorov školy na jej otvorenie  je  potrebné vyradiť staré a nepoužiteľné 
veci, ktoré sú uložené v triedach. 
b/ Údržba verejných priestranstiev – na kosenie máme k dispozícií iba tri strunové kosačky, 
funkčná je však len jedna. Ďalšie dve sa pokúsime opraviť, postupne bude potrebné dokúpiť 
aspoň jednu kosačku so zberným košom. Kosenie väčších plôch sa zatiaľ budeme snažiť 
poriešiť v spolupráci s RD Majdan Litmanová 
c/ Kultúrny dom – starosta informoval o príjmoch a výdajoch za obdobie štyroch mesiacov,  
bola zakúpená registračná pokladňa, ktorá sa využíva aj na vyberanie poplatkov za verejné 
priestranstvo počas prvých nedieľ pri púťach na Horu Zvir 
Aj v KD je potrebná údržba a to vymaľovanie izieb, oprava ale aj dokúpenie postelí. 
Okolie KD je potrebné vyčistiť, vyrovnať, aby mohlo slúžiť na príjemné posedenie pre naších 
občanov počas kultúrnych a športových akcií, ale aj ubytovaných hostí. Do konca mája 2015 
by sme chceli dať na schválenie nový prevádzkový poriadok kuchyne. 
d/ Multifunkčné ihrisko – bol podaný návrh na zápis  do katastra. Poslali sme žiadosť na Úrad 
vlády SR o refundáciu finančných prostriedkov za výstavbu MFI, ale  aj na prefinancovanie 
montáže nového osvetlenia pre MFI 
e/ Futbalový klub – ak chceme, aby sme mohli financovať obecný futbalový klub z rozpočtu 
obce,  je potrebné sfunkčniť futbalový klub a prvým krokom by malo  byť  zvolanie členskej 
schôdze. Po dohode poslancov bol daný návrh na 
 zvolanie členskej schôdze TJ na 23.5.2015 o 18,00 v kultúrnom dome Litmanová, 
 Ak sa chceme prihlásiť do súťaže,  je potrebné uhradiť pokutu z minulého roku vo výške 
500,00 eur a zaplatiť ďalších 500,- eur za prihlásenie. 
f/ Obecný vodovod – po dvoch odberoch vzoriek RÚVZ voda nespĺňala  podmienky, preto 
boli obidva vodojemy vypustené, vyčistené a následne vydezinfikované. Aj napriek prijatým 
opatreniam voda ani po poslednom odbere nespĺňa kritériá na pitné účely. V spolupráci 
s RÚVZ budú odobraté ďalšie vzorky a budeme hľadať príčinu znečisťovania    

- Hydranty v obci sú nefunkčné, je potrebné urobiť nápravu a hľadať zdroje na ich 
sfunkčnenie. 
g/ obecné lesy – po výberovom konaní má od 1.5.2015 obec OLH, ako aj robotníkov na 
približovanie a ťažbu dreva. Od pondelka by sme chceli začať s ťažbou dreva podľa LHP   



h/  prostredníctvom ÚPSV a R sme sa zapojili do dvoch projektov. V prvom projekte máme 
zamestnaných 4 ľudí, z toho jedna je asistentka v MŠ, jedna upratovačka v KD, roznáša 
obedy a  pomáha starším občanom, dvaja pracujú v lese a pri údržbe verejného priestranstva. 
Obec hradí iba 5 % nákladov. V druhom projekte obec uhrádza 20% nákladov a UPSVaR 
nám schválil 3 robotníkov, ale keďže z miestnych nezamestnaných sa nenašiel vhodný 
uchádzač, a tí čo spĺňali podmienky, odmietli nastúpiť do práce, preto sme požiadali ÚPSVaR 
o vytypovanie nezamestnaných aj z iných obcí. 
i/ programové aktivity EÚ – je možnosť využitia projektov na rekonštrukciu školy, KD, 
turistickej trasy a ČOV pre rodinné domy 
j/  Obec sa snaží riešiť problém nekontrolovaného pohybu motoriek, štvorkoliek a v zime 
skútrov najmä z  Poľskej republiky. V spolupráci s Obcou Jarabina a Kamienka pripravujeme 
podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o pomoc pri riešení tohto problému.  
k/ spoločné organizovanie púti počas prvých nedieľ na Horu Zvir – starosta informoval 
prítomných o príjmoch a výdajoch  získaných za používanie verejných priestranstiev. 
Poplatky boli vyberané cez registračnú pokladňu. 
Navrhol upraviť poplatok za predajný stánok za 1 m2. 
OZ po prerokovaní schvaľuje poplatok za predajný stánok vo výške 1,00 euro za 1 m2   
l/ V rámci aktivít obce za zachovanie dedičstva, Mgr. Nadežda Hlinková,  navrhla  obecnému 
zastupiteľstvu hľadať možnosti odkúpenia drevenice na zriadenie obecného múzea 
m/ elektronizácia OÚ – podali sme žiadosť o elektronizáciu OÚ, kde je možnosť získať nové 
počítače a tlačiarne pre obec zadarmo cez projekt z EÚ 
n/ rekonštrukcia verejného osvetlenia – úspora na spotrebe elektrickej energie – zapojiť sa do 
projektu 
 
Uznesenie č. 39/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  
zapojenie sa do projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, suma za projekt nesmie 
presiahnuť 999,- eur 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
o/ zmena dodávateľa elektrickej energie s ročnou úsporou 400,- eur  
 
Uznesenie č. 40/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  

- zmenu dodávateľa elektrickej energie  
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
p/ starosta informoval prítomných  o oreze stromov pod elektrickým vedením 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu starostu obce o aktuálnych aktivitách 
v obci. 
 
 
 



Uznesenie č. 41/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  

- poplatok za predajný stánok vo výške 1,00 euro za 1 m2   
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  5.  Štatút Obce Litmanová 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh štatútu obce a prerokovalo zmeny, ktoré je v štatúte 
potrebné zmeniť a to opraviť znenie v § 6  Zásady hospodárenia majetku obce a v § 21 
nahradiť Obecný požiarny zbor názvom Dobrovoľný hasičský zbor.  
 
Uznesenie č. 42/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  

- Štatút Obce Litmanová s navrhovanými zmenami 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
  
K bodu  6.  Smernica č. 1/2015 o používaní REPRE starostu Obce Litmanová 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmeny v smernici a odsúhlasilo  nahradiť v texte názov 
člen  Obecného požiarneho zboru názvom člen Dobrovoľného hasičského zboru.  
 
Uznesenie č. 43/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  
Smernicu č.1/2015 o používaní REPRE starostu Obce Litmanová s navrhovaným zmenami 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
K bodu  7. Informatívna správa HK o výsledku EFK 
Ing. Martin Brilla, hlavný kontrolór obce,  informoval OZ o výsledku NFK, o pohľadávkach 
k 31.12.2014  a odporučil OZ prijať také závery, na základe ktorých sa uvedené nedostatky 
odstránia. Doporučuje vyzvať Lesné družstvo Sihla a daňových poplatníkov na zaplatenie 
pohľadávok za lesné pozemky 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu HK obce o výsledku NFK. 
 
K bodu  8. Plán práce hlavého kontrolóra na II. polrok 2015 
Ing. Martin Brilla, hlavný kontrolór obce,  predložil Plán práce na II. polrok 2015 
 
Uznesenie č. 44/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  

- plán práce HK na II. polrok 2015  
 



Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  9. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014 
Hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla predložil stanovisko k záverečnému účtu za rok 
2014 a doporučil schváliť záverečný účet s výhradou. 
 
K bodu  10. Záverečný účet za rok 2014 
 
Uznesenie č. 45/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje  

- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 s výhradou 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prijalo opatrenia na predchádzanie chýb v používaní 
správnej rozpočtovej skladby pri účtovaní príjmov a výdavkov. 
 
K bodu  11. Rôzne – prejednanie žiadosti  
 

- Vira Jozef č. 93  - žiadosť o odkúpenie pozemku 
Obecné zastupiteľstvo prejednávalo žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov a neschvaľuje 
odpredaj pozemkov pre p. Jozefa Viru, Litmanová 93  
 
Uznesenie č. 46/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
neschvaľuje  
odpredaj pozemkov pre p. Jozefa Viru, Litmanová 93 
 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský,  Mikuláš Rusiňák, 
              Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,   
Zdržal sa: 1, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
 

- Oznámenie EASES – realizácia optických sieti 
 

Uznesenie č. 47/2015: 
Obecné zastupiteľstvo 
a/  berie na vedomie oznámenie NANES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo 
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry 
dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“Slovenska“ 
b/  poveruje štatutárneho zástupcu Ing. Jána Kormaníka – starostu obce na podpísanie 
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania 
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete 



Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 

- Gréckokatolícka cirkev Litmanová – žiadosť o poskytnutie drevnej hmoty cca 
40m3 na výstavbu Farského centra 
 

OZ schvaľuje dodávku dreva v objeme cca 40 m3 na výstavbu Farského centra s podmienkou 
podpisu dodatku k zmluve č. 94/2009, a to poníženie nákladov na opravu časti budovy 
spojenej s Domom smútku o výrobné náklady dreva  
 
Uznesenie č. 48/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
schvaľuje  
dodávku dreva v objeme cca 40 m3 na výstavbu Farského centra s podmienkou podpisu 
dodatku k zmluve č. 94/2009 a to poníženie nákladov na opravu časti budovy spojenej 
s Domom smútku o výrobné náklady na ťažbu dreva  
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 

- Vislocký Ján, Litmanová 184 – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť a súhlasí s odpredajom pozemku pod garážou 
vrátane priľahlého pozemku na základe GP za cenu 5,- eur za m2 

 
 Uznesenie č. 49/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 v súlade § 9a ods.8 písm. b/ a e/ zákona č. 138/1991 Zb.  v z.n.p.  
 
súhlasí  
s odpredajom pozemku pod garážou, vrátane  priľahlého pozemku, na základe GP za cenu 5,-
eur za m2 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  12. Diskusia 
 

- Starosta obce informoval OZ o tom, že bývalý starosta Vasiľ Vislocký  
a/ doručil na Obecný úrad Litmanová oznámenie o skončení zastupovania združenia 
bývalých vlastníkov lesov pri vydávaní užívacích práv od 1.5.2015 zo zdravotných 
dôvodov 

     b/  nezdokladoval, ako sa naložilo s vyradeným majetkom a pýtal sa, či je potrebné ho 
opätovne vyzvať na zdokladovanie 
 
 



 Uznesenie č. 50/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) Berie na vedomie  

- oznámenie o ukončení vydávania užívacích práv 
 

b)  nesúhlasí 
s opätovným vyzvaním bývalého starostu na zdokladovanie vyradeného majetku  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, 
Proti: 2, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak,  
Zdržal sa: 0,  
 

- Mgr. Eadežda Hlinková – navrhla usporiadať stretnutie občanov s rodákmi z obce 
Litmanová v letných mesiacoch 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním stretnutia. Predtým je potrebné zvolať 
stretnutie občanov, ktorí sú ochotní pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri organizovaní tejto 
akcie. Bol odsúhlasený predbežný termín stretnutia na 25.7.2015 
 

Uznesenie č. 51/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
 súhlasí  
s usporiadaním stretnutia občanov s rodákmi na deň 25.7.2015 - sobota 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
          Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 

- Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prerokovalo, v zmysle § 4, ods. 4 zák. č. 
253/1994 Zb. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov v obci a primátorov miest, plat starostu obce  
 

K bodu  13. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu,  starosta poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a  zasadnutie OZ ukončil. 
 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 22:00 hod. 

Zapísala: Mária Arendáčová . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

                                                    
                                                                                                                         
                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                  
                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 
 
 

Overovatelia zápisnice: 
Mikuláš Rusiňák                             ........................................ 

Mgr. Nadežda Hlinková                       ......................................... 


