
Zápisnica  
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 22.09.2016    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

Poslanci : Mgr.Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak,  
                 Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák 
Neprítomní: Mikuláš Rusiňák - PN, Marián Kuščák – na rokovanie OZ prišiel o 17,20 hod. 

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Mária Arendáčová – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/  otvoril a viedol starosta, Ing. Ján Kormaník, 
ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu. V úvode ospravedlnil  
neprítomných poslancov OZ Mikuláša Rusiňáka pre PN a Mariána Kuščaka, ktorý na rokovanie 
príde neskôr . Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ. Bol zverejnený na webstránke obce, úradnej tabuli a vyhlásený v obecnom 
rozhlase.  
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Litmanovské slávnosti – informácia 
5. Rekonštrukcia MŠ – informácia 
6. Informácia o aktivitách obce 
7. Žiadosti, rôzne  
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Uznesenie č. 132/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje 
návrh programu zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú,  zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Peter Rusiňák a Mgr. Nadežda Hlinková 
 
Uznesenie č. 133/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 



volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Peter Rusiňák a Mgr. Nadežda Hlinková 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák,   
 
K bodu  3. Kontrola uznesenia z 13. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predložila 
plnenie  uznesení z 13. zasadnutia OZ:  

- Uznesenia č. 123/2016 až 131/2016 - všetky uznesenia sú  splnené,  
Kontrola uznesenia je prílohou zápisnice 

 
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ. 
 
K bodu  4. Litmanovské slávnosti - informácia 
 V tomto bode starosta poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
príprave a priebehu slávnosti. Je presvedčený, že sme sa tam všetci cítili dobre a každý si tam 
mohol oživiť svoje spomienky.  
Oboznámil  prítomných aj o výške poskytnutých príspevkov od občanov obce na tento účel, 
v ktorom je zahrnutý aj príjem za pripravené ponúkané jedlá a nápoje. PZ Gríň Litmanová 
pripravilo a ponúkalo guľáš bezplatne. 
Príjem: 966,75 eur 
Náklady spojené s prípravou a priebehom slávnosti činili 922,00 eur. 
Zostatok príspevkov z minulého roka vo výške 200,00 eur bol poskytnutý folklórnemu súboru 
Majdan Litmanová na nákup oblečenia, prípadne rekvizít. Tieto boli odovzdané na podpis 
vedúcej súboru a po zdokladovaní výdaja sa prevedie vyúčtovanie príspevku.  
 
K bodu  5. Rekonštrukcia materskej školy 
 Na rekonštrukciu MŠ bol vypracovaný projekt s predpokladaným rozpočtom 47 tis. eur. 
Do verejného obstarávania sa prihlásili 4 firmy, z ktorých bola vybraná firma zo Starej 
Ľubovne, ktorá ponúkla najnižšiu cenu a spĺňala aj požiadavku na termín realizácie. Práce boli 
dokončené v stanovenom termíne, t.j. do konca augusta, ale čistenie a sťahovanie pokračovalo 
v 1. týždni mesiaca september, čo posunulo začiatok školského roka. Celková výška 
rekonštrukcie je vo výške 45.846,42 eur a zatiaľ z nej bola uhradená čiastka vo výške 30.846,42 
tis. eur, zvyšných 15.000 po dohode s dodávateľom bude uhradených v mesiaci október. Po 
kontrole RÚVZ, ktorá bola s rekonštrukciou spokojná a potvrdila, že MŠ spĺňa podmienky 
prevádzkovania školského zariadenia, bolo zistené, že kuchyňa, ktorá  je súčasťou MŠ, aby 
taktiež spĺňala prísnejšie požiadavky nových právnych noriem na zariadenie pre prípravu 
a výdaj jedál pre deti MŠ,  je potrebné urobiť jej  úpravy. Na základe týchto skutočnosti bolo 
dohodnuté, že bude potrebné v čo najkratšom čase spracovať projekt a urobiť rekonštrukciu aj 
kuchyne tak, aby spĺňala kritéria na takéto zariadenie. Starosta informoval, že hľadá možnosti 
získania finančných zdrojov na prefinancovanie nákladov na rekonštrukciu MŠ a z týchto 
peňazí by sa mohla urobiť rekonštrukcia kuchyne. 
 
Starosta navrhol schváliť zámer rekonštrukcie kuchyne pri MŠ a prípravu projektovej 
dokumentácie. OZ tento zámer rekonštrukcie schválilo. 
 /Poslanec M. Kuščak došiel 17,20/ 
 



Uznesenie č. 134/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zámer rekonštrukcie kuchyne pri MŠ a prípravu projektovej dokumentácie  
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 K bodu  6. Informácie o aktivitách obce 
 
a/ verejné osvetlenie -  starosta informoval poslancov o tom,  že bol ukončený projekt na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia /VO/, ktorý bol financovaný z eurofondov a štátneho 
rozpočtu. Keďže obec splnila všetky podmienky výzvy a aj fyzická kontrola projektu dopadla 
dobre, Obci Litmanová boli preplatené náklady na Rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie 
verejného osvetlenia. Na účet obce prišli peniaze z ministerstva hospodárstva a to vo výške 
95% oprávnených nákladov a tieto boli ihneď použité na úhradu prekleňovacieho úveru, ktorý 
bol obci poskytnutý VÚB o čom banka vydala aj potvrdenie. V súčasnosti prebieha kontrola 
svietidiel výrobcom a v prípade zistenia nedostatkov budú tieto odstránené. Starosta vyzval 
poslancov, aby v prípade akýchkoľvek porúch tieto nahlásili na obecný úrad, aby mohli byť 
bezodkladne riešené v rámci reklamácie zadarmo. Povinnosťou prijímateľa je dať zhotoviť 
pamätnú tabuľu a osadiť na verejne prístupné miesto na čom sa pracuje.  
 
b/ oprava cesty po spodnej ulici – na jej opravu sa plánovalo 5 tisíc eur, počas opravy boli 
zistené nové poškodenia a nedostatky, ako napríklad „utopené“ šupátka, a tak celková výška 
opráv dosiahla sumu 15.362,66 eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhol upraviť rozpočet 
na rok 2016 rozpočtovým opatrením. 
Na otázku poslancov, prečo sa investovalo do opravy cesty, ktorá je prístupová iba pre jeden 
rodinný dom a neopravila sa radšej cesta ku kultúrnemu domu starosta odpovedal, že uvedená 
cesta  je v spoluvlastníctve s cirkvou v ½, a preto, ak by sme plánovali rekonštrukciu, je 
potrebné najskôr vysporiadať vlastnícke vzťahy, prípadne riešiť užívanie formou nájomnej 
zmluvy, pretože obec nemôže investovať do cudzieho majetku. 
 
c/ informoval o údržbe vodojemu, koseniu a úprave okolia. Vodojem si vyžaduje stálu údržbu 
a keďže ta nebola robená, bolo potrebné prijať opatrenia na odstránenie aspoň najpálčivejších 
porúch. Bola opravená kopula vodojemu  z vnútra ako aj z vonku a následne bola urobená nová 
hydroizolácia na vodojeme a na streche manipulačnej šachty. Je ešte potrebné urobiť tepelnú 
izoláciu. Priebeh rekonštrukcie bude zverejnený na obecnej stránke.  
 
d/ je dokončené zameranie pozemkov pri vstupe do obce na vysporiadanie pre chodník, ako aj   
cestu pri bytovke. Keďže vlastníctvo je veľmi rozdrobené, bude potrebné osloviť všetkých 
vlastníkov s návrhom odkúpenia ich podielov. Keďže je to oveľa zložitejšie, ako sa to pôvodne 
zdalo, bude potrebné osloviť právnika, aby to bolo právne v poriadku.  
 
e/ dnes bola urobená obhliadka vodného toku v obci za účasti zástupcov správy Povodia 
Dunajca a Popradu  a boli vybrané kritické miesta, na ktorých sa začne s čistením 
a prehlbovaním potoka ešte v tomto roku a to od mosta pri bytovke až po Michala Hlinku č. 
200 a pri opornom múre s.č. 168, kde je však problém, ako sa tam dostane bager, pretože 
z obidvoch strán sú mosty, popod ktoré sa bager pravdepodobne nedostane. V pláne bolo 
prečistenie celého toku, ale z dôvodu krátenia finančných prostriedkov na túto akciu, bolo 
potrebné pristúpiť k náhradnému riešeniu. 



 
f/ V tomto bode poďakoval starosta Michalovi Sikorjakovi ml. za aktivitu v DHZ a za príkladnú 
reprezentáciu obce, ako aj dosiahnuté výsledky na súťažiach, hlavne ženského družstva.  
 
g/ informoval o pripravovanom projekte s PĽR na turistickú trasu zo Štiavnice v PĽR, cez 
Lesnicu do Litmanovej pri kríži /Medzi skalami/. Tu je potrebné sa rozhodnúť, či ideme do 
tohto projektu a ak áno, tak je potrebné schváliť zámer s tým, že na projekt bude potrebné 
počítať s 5% spoluúčasťou. 
 
Uznesenie č. 135/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zámer zapojiť sa do projektu na výstavbu turistickej trasy Štiavnica - Litmanovú cez Lesnicu   
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 
h/ starosta informoval prítomných, že sa zúčastnil na prerokovávaní /územného plánu PSK, kde 
sa hovorilo o plánovanej ceste III. triedy, ktorá by mala viesť z Litmanovej, cez Kúty do 
Kamienky. Potrebná by bola v prípade neprejazdnosti cesty III. triedy v prípade havárie. 
 
ch/ starosta požiadal firmu EKOS o pristavenie dvoch nádob na triedený  komunálny odpad 
a to plechovky. Požiadavka bola akceptovaná a nádoby budú umiestnené pri škole a druhá pri 
moste na spodnej ulici pri plastoch a skle  
 
i/ obec dostala bezplatne na skúšobnú dobu dva mesiace vyrozumievací systém Florián 
s možnosťou nahrávania relácií miestneho rozhlasu a ich vyhlásenia vo večerných hodinách  
a cez víkendy bez nutnosti prítomnosti pracovníka na OÚ, ako aj možnosť zasielať oznamy 
formou SMS. Po uplynutí skúšobnej doby je možné zariadenie odkúpiť. Ak sa neodkúpi, tak 
ho firma demontuje. 
 
 OZ schválilo odkúpenie v roku 2017 formou splátok. 
Uznesenie č. 136/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
odkúpenie vyrozumievacieho systému Florián v roku 2017 formou splátok   
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák 
Proti: 1, Michal Sikorjak          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 
 j/ povinnosťou obce je mať úradnú tabuľu a umiestniť ju na verejne prístupnom mieste 24 
hodín denne. Starosta preto navrhol zakúpiť a osadiť takúto tabuľu v priestoroch pred OcÚ tak, 
aby boli splnené podmienky zákona 
 
OZ zobralo na vedomie zakúpenie a osadenie verejnej tabule 
 
 
K bodu  7. Žiadosti, rôzne  



Žiadosti 
Poslanci OZ vykonali dňa 1.7.2016 obhliadku žiadaných pozemkov a na základe toho hlasovali 
a prijali jednotlivé uznesenia. 
 
Michal Sikorjak s.č.99 – žiadosť o zarovnanie pozemku 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu nehnuteľnosti na LV 1506 zámenou pozemkov  
Michala Sikorjaka par.č. 430/2 a obce par. č. 430/1 a to za cenu 5€/m2 z dôvodu vhodného 
osobitného zreteľa na ohradenie pozemku za rodinným dome s.č.99 
Uznesenie č. 137/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zámer prevodu nehnuteľnosti Michala Sikorjaka zámenou pozemkov z dôvodu vhodného 
osobitného zreteľa   
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák 
Proti:0,         Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 
Jozef Vira s.č.93  - odpredaj pozemku zámennou zmluvou a doplatkom rozdielu. OZ prejednalo 
žiadosť a o nej hlasovalo 
 Hlasovanie: 

Za: 3,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Proti : 0, 
Zdržali sa : 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák    
Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Poslanci navrhli jednať s vlastníkom a navrhnúť mu zámenu pozemku, ktorý zasahuje 
k vyústeniu priepustu. 
 
Štefan Hrebík s.č.207 – odkúpenie pozemku pod garážou resp. zámena pozemku pod cestou 
Hlasovanie: 

Za: 0,   
Proti: 0,  
Zdržalo sa: 6, Mgr. Nadežda Hlinková, Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák   Marián Kuščák, 
                       Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak 
Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
Uznesenie nebolo prijaté 
Vyrozumenie pre žiadateľov: Obecné zastupiteľstvo Litmanová odporúča vysporiadať 
pozemok pod garážou a prístupovú cestu do garáže zámennou zmluvou za pozemok pri ceste. 
 
Ľubomír Šesták – žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinného domu 
O žiadosti sa nehlasovalo, nakoľko sa prihlásili domnelí vlastníci, ktorých OZ vyzvalo, aby 
zdokladovali vlastnícke právo k pozemku. 
 
Jiři Hrňa a manželka – žiadosť o odkúpenie pozemku na parkovanie auta  
Hlasovanie: 

Za: 0,   
Proti: 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák    



Zdržalo sa: 3, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak,                                           
Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
Uznesenie nebolo prijaté z dôvodu, že sa jedná o jediný možný prístup k pozemkom v lokalite 
za potokom a preto nie je v záujme obce uvedenú parcelu predať. Žiadateľom nebude bránené 
používať parcelu ako odstavnú plochu ak tým nebudú obmedzovať iných obyvateľov obce. 
 
Boris Hlinka – odkúpenie pozemku 
Hlasovanie: 

Za: 0,   
Proti: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Gabriel Rinkovský,  
              Ing. Jaroslav Rusiňak,    
Zdržalo sa: 1, Michal Sikorjak,                                           Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Ján Vislocký 184 – odpredaj pozemku 
Hlasovanie: 

Za: 0,   
 Proti: 6, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Gabriel Rinkovský,  
              Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak   
Zdržalo sa: 0                    Neprítomný : Mikuláš Rusiňák 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Rôzne 
 V tomto bode vystúpil lesník obce Bc. Michal Rinkovský, ktorý prítomných informoval 
o vykonaní činnosti lesných prác za obdobie január až august 2016, ktorá sa vykonávala na 
základe plánu hospodárskych opatrení schválených Okresným úradom, pozemkovým a lesným 
odborom v lesoch vo vlastníctve obce. Predpísaný plán hospodárskych opatrení na rok 2016 
nám predpisoval ťažbu vo výške 950 m3. Za uvedené obdobie bolo dohromady spracované 663 
m3 drevnej hmoty spracovanej po kalamite a 165 m3 úmyselnej ťažby.   
OZ zobralo uvedenú správu na vedomie. Správa je prílohou zápisnice. 
 
Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór zároveň informoval o príjmoch z predaja dreva 
a nákladoch na ťažbu. Ďalej oboznámil prítomných s plnením rozpočtu za predchádzajúce 
obdobie a o vývoji príjmov z daní a poplatkov a vývoj nákladov za TKO. 
 Poukázal, že  ku dňu zasadnutia OZ sú zaplatené všetky poplatky za vodu, TKO, hrobové 
miesto a daň za psa. 
OZ zobralo uvedenú správu na vedomie. 
Ďalej navrhol OZ odsúhlasiť úpravu rozpočtu a to rozpočtovým opatrením č. 3 navýšenie 
kapitálového výdavku o 21 tisíc eur na  MŠ- ŠJ a 10 tisíc na rekonštrukciu cesty 
Rozpočtové opatrenie č. 3-návrh 
 Návrh RO č. 3 predniesol Ing. Martin Brilla – kontrolór obce, ktoré bolo OZ schválené 
jednohlasne, je prílohou zápisnice 
 
Uznesenie č. 138/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.3  
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák , Michal Sikorjak 



Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 
K bodu  8. Diskusia 
 
Michal Sikorjak – poslanec OZ vyjadril poďakovanie všetkým členom DHZ, mužom aj ženám, 
ktorí sa zúčastnili súťaží DHZ a ženám za vzornú reprezentáciu obce 
 
Mgr. Nadežda Hlinková – poslankyňa OZ poukázala na sústavné porušovanie Všeobecne 
záväzného  nariadenia č. 11 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
vznikajúceho na území obce Litmanová schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Litmanovej č. 113/2012 dňa 14.12.2012 
     Sú sťažnosti od občanov, že aj napriek výzvam niektorí spoluobčania  naďalej spaľujú 
komunálny odpad. Obec zabezpečuje pravidelný odvoz separovaného odpadu, preto nie je 
žiadny dôvod k takému konaniu. Mgr. Hlinková preto navrhla starostovi obce, aby v prípade 
neuposlúchnutia výzvy na nápravu prijal   represívne  opatrenia v zmysle uvedeného VZN.  
OZ zobralo uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Starosta obce navrhol z dôvodu prípravy rozpočtu na rok 2017 ešte jedno zasadnutie OZ, ktoré 
prítomní navrhli a jednohlasne schválili na deň 27.10.2016, štvrtok o 17,00 hod. 
 
Uznesenie č. 139/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zasadnutie OZ na deň  27.10.2016, štvrtok o 17,00 hod. 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák , Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák,  
 
Zároveň v závere zopakoval skutočnosť, že osobne auto NISAN X-trail bolo Obci Litmanová 
pridelené z Ministerstva vnútra SR a to  bezplatne.  
 
K bodu  9. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a  zasadnutie OZ ukončil. 
                           Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:10 hod. 
 
 

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

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

Overovatelia zápisnice: 
 

Ing.  Peter Rusiňák                            ........................................ 

 

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


