
Zápisnica  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 7.9.2017 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

Poslanci : Mgr.Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav 

Rusiňak 

Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, ospravedlnený, práce neschopný 

          Michal Sikorjak, ospravedlnený 

          Ing. Peter Rusiňák, ospravedlnený 

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce  

Ing. Lukáš Rusiňak – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: Ľubomír Cintula – zástupca lyžiarskeho strediska SKICOMP FAKĽOVKA 

Litmanová /prišiel neskôr/ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvoril a viedol starosta obce Ing. 

Ján Kormaník, ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu.  

Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom a HK doručený pozvánkou na zasadnutie OZ a 

taktiež aj materiál potrebný na rokovanie OZ. Program bol zverejnený na webstránke obce a 

úradnej tabuli.  

 
 Program:  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení  

4. Skicomp – prejednanie spolupráce  
5. Návrh na zmenu príspevku na stravu a ceny stravnej jednotky za obed v KD a návrh VZN 

    č.1/2017    
6. Návrh na úpravu rozpočtu  
7.  Litmanovské slávnosti - zhodnotenie  
8. Informácia o aktivitách obce  
9. Žiadosti, rôzne  
10. Diskusia 

11. Záver 

 

Uznesenie č. 173/2017: 

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: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

             

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák    

 



K bodu 2. Určenie zapisovateľa voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa Ing. Lukáša Rusiňaka, zvolilo NK a 

overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský 

 

Uznesenie č. 174/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

volí 

NK a overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský  

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

            

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter 

Rusiňák,    

 

K bodu  3. Kontrola uznesení z 18. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak, pracovník OcÚ, ktorý predniesol plnenie  

uznesení zo 18. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 08.06.2017:  

- Uznesenia č. 163/2017 až  uznesenie č. 171/2017- všetky uznesenia sú  splnené 

- Uznesenie č.172/2017 je v plnení 

Kontrola uznesení je prílohou zápisnice 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Skicomp – prejednanie spolupráce 

 V tomto bode navrhol poslanec Marián Kuščák zástupcovi lyžiarskeho strediska 

SKICOMP FAKĽOVKA Litmanová (ďalej len „lyžiarske stredisko“)  Ľubomírovi Cintulovi 

(ďalej len „zástupca lyžiarskeho strediska“) znížiť lístky na polovičnú cenu respektíve lístky 

s určitou zľavou na lyžovanie pre všetkých občanov obce Litmanová s trvalým pobytom na 

území obce.  Na tento návrh zástupca strediska apeloval tým, že lyžiarske stredisko poskytuje 

zľavnené lístky na lyžovanie tým občanom obce, ktorých pozemky užíva. Taktiež podotkol, že 

v dôsledku globálnych zmien je pre nich zimná sezóna finančne náročnejšia ako tomu bolo 

v minulosti. Do tejto debaty sa postupne zapojili aj ostatní poslanci, ktorí podporili návrh 

Mariána Kuščáka a zdôraznili, že návštevníci lyžiarskeho strediska využívajú obecné cesty 

a zvyšujú ruch v obci. Z tohto dôvodu by ako kompenzáciu mohlo lyžiarske stredisko určitú 

zľavu občanom obce poskytnúť. Starosta obce informoval, že cieľom rokovanie je dať podnety, 

ktoré zástupca lyžiarskeho strediska posunie majiteľom lyžiarskeho strediska. Ďalším 

podnetom bolo, aby bežecké trate nezasahovali do súkromných pozemkov a aby na stránke 

lyžiarskeho strediska boli uverejnené presnejšie a pravdivé informácie o stave a pripravenosti 

bežeckých tratí. Následne starosta informoval zástupcu lyžiarskeho strediska, že do cesty 

v smere do Mľanic a v smere na Ubyč zasahujú pozemky vo vlastníctve lyžiarskeho strediska. 

Navrhol odčlenenie časti pozemkov pod týmito cestami a prevod vlastníckeho práva na obec 

odpredajom alebo zámenou. Starosta spracuje list, v ktorom ich ohľadne tejto veci osloví.  Obec 

sa v budúcnosti chce zapojiť do projektov, z tohto dôvodu je potrebné, aby pozemky pod cestou 

boli vo vlastníctve obce. Počas rokovania so zástupcom lyžiarskeho strediska chcel starosta 

získať informácie o tom, či majitelia plánujú v budúcnosti rozšíriť ponúkane služby. Zástupca 

lyžiarskeho strediska sa vyjadril, že ich cieľom je celoročné využitie strediska a výstavba 

hotela. V závere tohto bodu rokovania starosta informoval, že boli osadené zákazové značky a 

k obchádzaniu jednej z nich dochádza práve cez lyžiarske stredisko. Zástupca lyžiarskeho 

strediska prisľúbil nápravu a taktiež, že o všetkých podnetoch bude informovať majiteľov.   

 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o vzájomných vzťahoch a možnostiach 

budúcej spolupráce s lyžiarskym strediskom a odporúča starostovi obce začať rokovania 

o možnostiach vysporiadania pozemkov pod cestou v Mľaniciach a pod cestou v smere na 

Ubyč. 

 

K bodu  5. Návrh na zmenu príspevku na stravu a ceny stravnej jednotky za obed v KD 

a návrh VZNč.1/2017    

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý navrhol zmenu ceny obeda v kultúrnom 

dome (KD) zo súčasných 3,30 € na 3,40 € z dôvodu jej zosúladenia s cenou stravného lístka 

a taktiež navrhol zvýšiť príspevok na stravu pre zamestnancov  zo sociálneho fondu  zo 

súčasných 0,30 € na 0,40 € / obed s účinnosťou od 1.10.2017. V tomto bode starosta podal 

taktiež návrh na prijatie  VZN č.1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 

(MŠ a ŠJ). 

 

Uznesenie č. 175/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

zvýšenie ceny stravnej jednotky v KD na 3,40 € a zvýšenie príspevku zo SF z 0,30 € na 0,40 € 

/ obed s účinnosťou od 1.10.2017  

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

            

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter 

Rusiňák,    

 

Uznesenie č. 176/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

VZN č.1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach (MŠ a ŠJ) s účinnosťou 

od 1.10.2017 

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak,           

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter 

Rusiňák,    

 

 

K bodu  6. Návrh na úpravu rozpočtu 

  

V tomto bode vystúpil ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak, ktorý informoval poslancov 

o aktuálnom  plnení rozpočtu a detailne priblížil zmeny, ktoré navrhuje v rozpočte prijať 

rozpočtovým opatrením č. 2. Taktiež navrhol prijať rozpočtové opatrenie č. 3 zvýšenie 

výdavkov o 500 € v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej 

službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Memorandum bude 

prílohou kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2017 a 2018. 

 

Uznesenie č. 177/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu 



Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

            

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter 

Rusiňák,  

 

Uznesenie č. 178/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.3 zvýšenie výdavkov o 500 € na úpravu platových pomerov 

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

            

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter 

Rusiňák,  

    

 

K bodu  7. Litmanovské slávnosti - zhodnotenie 

 

 V tomto bode  vystúpil starosta, ktorý informoval o priebehu Litmanovských slávnosti 

(ďalej len „ slávnosti“) usporiadaných dňa 22.7.2017. Kultúrny program slávnosti spestrili FS 

Barvinok z Kamienky a FS Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, za čo im starosta poďakoval, ako 

aj všetkým domácim účinkujúcim a FS Majdan z Litmanovej. Taktiež poďakoval všetkým, 

ktorí sa podieľali na príprave a organizácií tohto podujatia. Slávnosti sa zúčastnila starostka 

obce Jarabina Lívia Kovalčíková B.S.B.A. Mnoho ďalších pozvaných hostí sa z rôznych 

dôvodov nemohlo slávnosti zúčastniť. Obci bola na slávnosti schválená dotácia od Prešovského 

samosprávneho kraja vo výške 1000 €. Zo schválenej dotácie boli vyplatené faktúry za 

účinkovanie súborov a ostatné faktúry súvisiace s organizáciou slávnosti. Vyúčtovanie bolo 

zaslané Prešovskému samosprávnemu kraju a v najbližších dňoch by mala byť pripísaná dotácia 

na účet obce. Na slávnosti bol poskytnutý príspevok od Potravín BEACON – Vira Milan 

v hodnote 30 €, za ktorý starosta taktiež poďakoval. V záverečnom hodnotení slávnosti starosta 

informoval prítomných, že zaznamenal pozitívne ohlasy na Litmanovské slávnosti. Poslanci 

Ing. Jaroslav Rusiňak a Marian Kuščák požiadali starostu, aby sa v budúcom roku  skôr stanovil 

a propagoval termín slávnosti. Starosta prisľúbil, že budúci rok to bude stanovené 

a propagované skôr.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu a zhodnotenie Litmanovských slávnosti.    

 

    

K bodu  8. Informácia o aktivitách obce 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných, že  ešte v roku 2015 

obec Litmanová požiadala správcu toku pretekajúceho cez obec Litmanová o prečistenie koryta 

a spevnenie brehov ohrozených zosuvom pri zvýšení hladiny toku. Až tento rok v mesiaci júl - 

august Povodie Popradu a Dunajca zrealizovalo prečistenie toku a spevnenie brehu v časti od 

mosta pri bytovke po zákrutu oproti domu č. 200. Vzhľadom k tomu, že na tento rok nebolo na 

tento účel vyčlenených viac finančných prostriedkov, nebolo možné zrealizovať viac. V tomto 

bode vystúpil aj Ing. Jaroslav Rusiňák, ktorý informoval, že pri navážaní kameňa bola 

poškodená cesta na ulici okolo potoka. Starosta sa vyjadril, že o poškodení cesty vie a dostal 

prísľub od SÚC Stará Ľubovňa, že cestu opravia. Následne starosta obce informoval 

prítomných o opravách lesných ciest a o vytvorení novej skládky dreva na obecnom pozemku 



v Hranostivcu. Obec taktiež osadila štyri zákazové dopravne značky, ktoré umožňujú vjazd 

motorových vozidiel na pozemky len majiteľom a užívateľom pozemkov. Značky boli osadené 

v smere Pod Hrebeň, Za Marundy , Stará Litmanová a Mľanice a začínajú plniť svoj účel, avšak 

niektorí návštevníci obce obchádzajú jednu zo značiek cez lyžiarske stredisko. Svoju činnosť 

obnovila Telovýchovná   Jednota Družstevník Litmanová, ktorej obec poskytla finančnú 

dotáciu vo výške 2000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a nákladov 

spojených s registráciou a prihlásením klubu do okresnej súťaže. Obec na svoje náklady 

vyčistila kanál na futbalovom ihrisku, opravila teplú vodu a spojazdnila sociálne zariadenia 

v šatni. Roľnícke družstvo “MAJDAN“ Litmanová prisľúbilo kosenie futbalového ihriska na 

vlastné náklady. Zvýšenú aktivitu v poslednom období zaznamenal Dobrovoľný hasičský zbor 

Litmanová (DHZ), ktorý dňa 11.6.2017 zorganizoval na futbalovom ihrisku okrskovú hasičskú 

súťaž. Súťaže sa zúčastnilo trinásť družstiev z okolitých obci. DHZ sa dňa 18.6.2017 zúčastnil 

aj na okresnej hasičskej súťaži v Čirči. Ženy obsadili vo svojej kategórií 2. miesto a dorastenci 

3. miesto. Družstvo žien sa dňa 26.8.2017 zúčastnilo na Šarišskom pohári v obci Hrabkov. 

V tejto súvislosti starosta obce informoval, že obec dostala tento rok dotáciu vo výške 3 000 € 

pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, nákup osobných 

ochranných pracovných  prostriedkov pre členov DHZ, odbornú prípravu členov DHZ a 

zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové 

vozidlá. Dotáciu obec použila na servis požiarneho auta Tatra 815 CAS 32, nákup hadíc, 

osobných ochranných pracovných  prostriedkov a potrebnej výstroje pre členov DHZ. Starosta 

informoval aj o rôznych ďalších aktivitách obce a to o umiestnení zachytávačov na sneh na 

Dome nádeje, terénnych úpravách pri materskej škole, oprave kanála a zabetónovaní stropu na 

vodovodnej šachte pri materskej škole a vykonaných odberoch vody z obecného vodovodu. 

Každý prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný vykonať 4 odbery vody za rok a jeden 

komplexný za dva roky. Výsledky odberov dosahovali požadované  hodnoty. Vodojem bol 

vyčistený a boli vykonané úpravy na izolácií a odstránené poruchy. V budúcnosti sa plánuje 

výmena okien. Podľa informácií od lesníka obce sa Gréckokatolíckej cirkvi dodalo drevo  

v objeme cca 36,06 m3, starosta dodal, že ešte cca 4 m3 má cirkev na sklade. Podľa informácií 

od ekonóma obce došlo aj k vyrovnaniu dlhu za drevo pána Jozefa Mačugu z roku 2014. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách obce. 

 

K bodu  9. Žiadosti, rôzne   

Keďže v bode č. 5 obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie ceny stravnej jednotky 

v KD na 3,40 €, v tomto bode poslanci a starosta navrhli, že príspevok obce sa zvýši z 1,64 € 

na 1,70 € a doplatok dôchodcu z 1,66 € na 1,70 €. V tomto bode starosta informoval aj 

o incidentoch pred obecným úradom. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni 

si vyžiadalo záznamy z obecných kamier. V tejto súvislosti sa zistilo, že obrazové záznamy 

z obecných kamier sú v slabej kvalite. Preto starosta obce dal vypracovať ponuku na výmenu 

zaznamenávacieho zariadenia a jednej kamery v cene do 500 €.  

V tomto bode vystúpil aj Ing. Martin Brilla (HK), ktorý podal informáciu z kontroly evidencie 

pozemkov k 31.12.2016 a navrhol v budúcnosti prijať VZN o zeleni a ochrane drevín na území 

obce 

 

Uznesenie č. 179/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

zvýšenie príspevku na stravu dôchodcov z 1,64 € na 1,70 € a taktiež zvýšenie ich doplatku 

z 1,66 € na 1,70 € s účinnosťou od 1.10.2017. 



Hlasovanie: 

Za: 3,  Mgr.Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

            

Proti: 1, Marián Kuščák         Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, 

Ing. Peter Rusiňák 

Uznesenie č. 180/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

výmenu zaznamenávacieho zariadenia a jednej kamery v cene do 500 € a zahrnutie tohto 

výdavku do rozpočtového opatrenia č.3  

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr.Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák           

Proti: 0,   Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak, Ing. Peter Rusiňák,  

 

K bodu  10. Diskusia 

 

Marián Kuščák  - informoval sa: 

      - v akom štádiu je projekt „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v  

       obci Litmanová" 

      - prečo opravy rozhlasu robí obec na vlastné náklady, keď podľa zmluvy sa má  

       o opravy obecného rozhlasu starať spoločnosť Norttel s.r.o 

     - z akého dôvodu starosta nedovolil rodine Hlinkovej catering v kuchyni KD 

   - navrhol: 

   - podľa možnosti obce zvýšiť v  budúcom roku výdavky na kultúru a šport  

   - zasielať zápisnice každému poslancovi nielen overovateľom zápisnice 

 

Mgr. Nadežda Hlinková 

   - informovala sa: 

   - ohľadom chodníka okolo hlavnej cesty v časti Luhy 

   - v danom úseku cesty chodia autá veľkou rýchlosťou a je ohrozená 

     bezpečnosť občanov 

 

Ing. Jaroslav Rusiňák  

    - žiada preveriť akým spôsobom nadobudol terajší majiteľa priestory 

      bývalých kasárni, a či bola v minulosti vynaložená nejaká iniciatíva na  

      získanie týchto priestorov 

    - taktiež navrhol upovedomiť vlastníka o nezabezpečených priestoroch 

      kasárne – vzniká nebezpečenstvo úrazu 

  

K diskusným príspevkom odpovedal starosta: 

    - projekt „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Litmanová"  

      je podaný a čaká na hodnotenie   

    - momentálne sa pracuje na projekte posilnenia obecného vodovodu 

    - chodník okolo hlavnej cesty v časti Luhy je zameraný, ale je potrebné  

      vysporiadať pozemky 

    - spoločnosť Norttel s.r.o. viackrát telefonicky kontaktoval, keďže na  

      telefonáty nereagujú pošle spoločnosti písomnú výzvu 

   - s cateringom súhlasí, nie však s prístupom do  kuchyne KD  

 



Starosta v tejto časti poďakoval Michalovi Sikorjakovi (súp.č.99) za aktívnu prácu v DHZ 

a iniciatívu pri obnove činnosti TJ Družstevník Litmanová. Taktiež poďakoval Jánovi 

Rusiňákovi (súp.č.4) a Jánovi Vislockému (súp.č.26) za aktívnu prácu pri obnove činnosti TJ 

Družstevník Litmanová.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu z kontroly evidencie pozemkov v obci 

k 31.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené diskusné príspevky. 

 

K bodu  11. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie 

OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:05 hod. 

 

 

Zapísal: Ing Lukáš Rusiňak    . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Marián Kuščák                         ......................................... 

 

Gabriel Rinkovský                       ......................................... 


