
Zápisnica 
z 1. – ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

15. 12. 2014 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 
 
Program  zasadnutia: 
 1. a)  Otvorenie 
     b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     c) Oznámenie výsledkov z voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
 odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 
     d) Krátky príhovor odchádzajúceho starostu  
     e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
         zasadnutia novozvoleným starostom 
     f)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
     g) Vystúpenie novozvoleného starostu 
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
  3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  4. Návrh na zástupcu starostu obce 
  5. Návrh na zriadenie obecnej rady a jej predsedu 
  6. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba predsedov komisií 
  7. Určenie platu starostu obce 
  8. Úprava schváleného rozpočtu pre obec a ZŠ s MŠ za rok 2014 podľa potreby na  
       jednotlivé kapitoly 
  9. Schválenie rozpočtu obce na roky 2015, 2016 a 2017 
10. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
11. Diskusia 
 12.  Záver 
 

K bodu č. 1.a) 
 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej  otvoril a prítomných  
privítal doterajší starosta obce Vasiľ Vislocký.   
 
K bodu č. 1.b) a c) 

 
Odstupujúci starosta obce určil zapisovateľa zápisnice, Máriu Arendáčovú,  požiadal 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Litmanovej pre voľby do orgánov samosprávy 
obce, Ing. Zuzanu Čerňanskú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy obce Litmanová, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Zapisovateľka prečítala správu 
o výsledkoch volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 15. 11. 2014. 
Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Kormaník. Správa o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy obce Litmanová tvorí súčasť zápisnice. (Príloha č. 1) 

 
 

 

 



K bodu č. 1.d) 

 
Odstupujúci starosta, Vasiľ Vislocký, poďakoval všetkým za pomoc počas jeho 

volebného obdobia, poprosil o prepáčenie ak bolo niečo zlé a novozvolenému starostovi 
poprial veľa úspechov v práci.  
K bodu č. 1.e) 
 

Novozvolený starosta obce, Ing. Ján Kormaník,  po prečítaní sľubu potvrdil sľub 
svojim podpisom a ujal sa vedenia 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podpísaný text 
sľubu starostu obce tvorí súčasť tejto zápisnice. (Príloha č. 2) 
K bodu č. 1.f) 

Ing. Zuzana Čerňanská prečítala znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
a následne vyzvala všetkých novozvolených poslancov, aby zložili sľub. Poslanci podľa 
abecedného poradia zložili svoj sľub do rúk starostu, čo potvrdili podpisom pod text sľubu. 
Predmetný podpísaný text sľubu tvorí súčasť tejto zápisnice. (príloha č. 3) 
K bodu č. 1.g) 

 Novozvolený starosta, Ing. Ján Kormaník, predniesol príhovor. Poďakoval všetkým 
občanom za dôveru, ktorú mu dali vo voľbách a sľúbil, že sa bude usilovať, aby ich dôveru 
nesklamal.  V spolupráci so všetkými poslancami a občanmi sa bude usilovať o ďalší rozvoj 
obce. 
K bodu č. 2  

 

 a/ Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice, a to Mgr. Nadeždu Hlinkovú 
a Mariána Kuščáka a oboznámil prítomných s programom na pozvánke  doplnený o body: 
8.b/ Schválenie rozpočtových opatrení č. 2 pre ZŠ s MŠ a rozpočtových opatrení č.3 pre obec 

 9.b/ Stanovisko hlavného kontrolóra, Ing. Martina Brillu, k návrhu rozpočtu 2015-2017  

 11.Rôzne a to Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litmanovej a Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, Ing. Martina Brillu, na I. polrok 2015. Tento program 
prítomní poslanci schválili. 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 
A.  u r č u j e 
      1. za zapisovateľa Máriu Arendáčovú 
      2. za overovateľov zápisnice Mgr. Nadežda Hlinková a Marián Kuščák 
B . b e r i e   n a   v e d o m i e 
      1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
      2. vystúpenie odstupujúceho starostu 
      3.  vystúpenie novozvoleného starostu 
   C.   k o n š t a t u j e, ž e 
      1. novozvolený starosta obce,  Ing. Ján Kormaník, zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 
      2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  
          poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  
         Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, 
         Michal Sikorjak 



D . s c h v a ľ u j e 
      program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi  
Hlasovanie: 

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

K bodu č. 3 
 

Starosta obce navrhol poslanca Michala Sikorjaka, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť  zasadnutia obecného  zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 
5   tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 

Uznesenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 
A. p o v e r u j e 

poslanca Michala Sikorjaka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: 

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

K bodu č. 4 

 

Návrh na zástupcu starostu obce. Starosta navrhol na zástupcu poslanca s najväčším počtom 
hlasov – Michala Sikorjaka,  ktorý bol po dohode s poslancami OZ poverený zastupovaním 
starostu. 
 
Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A . p o v e r u j e 
      Michala Sikorjaka zastupovaním starostu Obce Litmanová 
 
Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 5 
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie obecnej rady s týmito členmi: 



Mgr. Nadežda Hlinková, Michal Sikorjak a Mikuláš Rusiňak. 
Kontrolór obce, Ing. Martin Brilla, opravil návrh počtu členov obecnej rady z 3 na 2 členov 
a upozornil,  že návrhom 3 členov by porušili ust. § 14, odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. Po 
dohode poslancov boli zvolení Mgr. Nadežda Hlinková a Michal Sikorjak. 

 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A . z r i a ď u j e 
      obecnú radu 
 
B . v o l í 
     za členov obecnej rady poslancov: 
     Mgr. Nadežda Hlinková, Michal Sikorjak 
 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 6 

 Starosta obce predložil prítomným návrh, aby pri obecnom zastupiteľstve 
v Litmanovej boli zvolené komisie, ako aj návrh na funkcie predsedov jednotlivých komisií 
z poslancov obecného zastupiteľstva a návrhy jednohlasne schválili vytvorenie navrhnutých 
komisií.  

- komisia finančno ekonomická, na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Peter 
Rusiňak 

- komisia sociálnych vecí, školstva – predseda Mgr. Nadežda Hlinková 
- komisia športu, kultúry a cestovného ruchu – Ing. Jaroslav Rusiňák 
- komisia verejného poriadku, vybavovanie sťažností , pre mládež – Marián Kuščák 
- komisia podnikateľskej činnosti, životné prostredie, vodné a lesné hospodárstvo – 

Gabriel Rinkovský 
- o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda 

Michal Sikorjak, členovia: Mgr. Nadežda Hlinková a Mikuláš Rusiňak 
Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva je potrebné doplniť najmenej dvoch  

členov komisie z občanov Obce Litmanová a predsedovia jednotlivých komisií predložia 
písomne plán činností komisií na rok 2015. 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
  

A . z r i a ď u j e 
       komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Litmanovej 

- komisia finančno ekonomická, na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Peter 
Rusiňak 

- komisia sociálnych vecí, školstva – predseda Mgr. Nadežda Hlinková 
- komisia športu, kultúry a cestovného ruchu – Ing. Jaroslav Rusiňak 



- komisia verejného poriadku, vybavovanie sťažností , pre mládež – Marián Kuščák 
- komisia podnikateľskej činnosti, životné prostredie, vodné a lesné hospodárstvo – 

Gabriel Rinkovský 
- o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda 

Michal Sikorjak, členovia: Mgr. Nadežda Hlinková a Mikuláš Rusiňak 
 

Hlasovanie: 

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

 
 Určenie mesačného platu starostu 
            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce. V súlade so zákonom č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších 
predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom  hospodárstve SR za predchádzajúci rok. Starostovi bol určený minimálny plat 
v zmysle tohto zákona a to vo výške 1.360,- €. 
 
Uznesenie č. 6 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. u r č u j e 
       v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  
       pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa tohto 
zákona minimálny plat  vo výške 1.360,00 €   
Hlasovanie: 

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

K bodu č. 8 

 
Starosta obce predložil poslancom  návrh na úpravu schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ 
Litmanová s rozpočtovým opatrením č.2 a Obce Litmanová s rozpočtovým opatrením č. 3  na 
rok 2014. Poslanci OZ úpravu  schváleného rozpočtu s jednotlivými opatreniami  jednohlásne 
schválili. (Príloha č.4)  
  
 

Uznesenie č. 7 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
úpravu schváleného rozpočtu  ZŠ s MŠ Litmanová na rok 2014 s rozpočtovým opatrením 
č.2 



B. s c h v a ľ u j e 
úpravu schváleného rozpočtu  Obce  Litmanová na rok 2014 s rozpočtovým opatrením č.3 

Hlasovanie: 

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

K bodu č. 9 

 
Starosta obce predložil poslancom  návrh rozpočtu Obce Litmanová na rok 2015 - 2017. 
Pred schválením rozpočtu vystúpil hlavný kontrolór obce, Ing. Martin Brilla, ktorý predniesol 
stanovisko k návrhu rozpočtu obce.  V uvedenom návrhu rozpočtu obce nie sú rozpočtované 
výdavky na hlavného kontrolóra, ktoré je potrebné doplniť vo výške 4.100,- €. Po zohľadnení 
uvedených skutočnosti HK odporúčal návrh rozpočtu na rok 215 schváliť a návrh rozpočtu na 
roky 2016 a 2017zobrať na vedomie. Poslanci rozpočet na rok 2015 schválili.  
Rozpočet na roky 2016 a  2017 poslanci OZ zobrali na vedomie. (Príloha č.5) 
 
Uznesenie č. 8 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

C. s c h v a ľ u j e 
       rozpočet Obce Litmanová na rok 2015 
 
B. berie na vedomie 
       rozpočet Obce Litmanová na roky 2016 a  2017 
 
 Kontrolór obce, Ing. Martin Brilla, predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Litmanová na 1. polrok 2015. Plán tvorí súčasť zápisnice. (Príloha č.6) 
 

Uznesenie č. 9 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Litmanová Ing. Martina Brillu 
Hlasovanie: 

Za: 7 Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský,  
          Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal  Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 10 
 
 Starosta predložil návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015, ktoré 
boli poslancami prerokované a upravené na základe § 82 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a poplatkoch. Ak sa poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava na území 
obce, zníži sa poplatok za tuhý komunálny odpad o 30%. Poslanci OZ po úpravách VZN 
o miestnych daniach a poplatkoch schválili. VZN tvorí súčasť zápisnice. (Príloha č. 7) 



Uznesenie č. 10 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
     miestne dane a  poplatky na rok 2015 
 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský,  
           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
  
 Na základe schválených miestnych daní a poplatkov obce, Obec Litmanová vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o zbere , preprave a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na 
území obce Litmanová a a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, 
použitých v znení neskorších predpisov (Príloha č. 8) 
 
Uznesenie č. 11 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej na základe §6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím príslušných ustanovení zákona č. 
517/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce 
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, použitých v znení 
neskorších predpisov 
 
A. v y d á v a 
     1. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku  
 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu č. 11 – Rôzne 
 
 V tomto bode starosta obce predložil na schválenie návrh – Zásady odmeňovania 
poslancov OZ v Litmanovej, ktoré poslanci po prerokovaní jednohlásne schválili.(Príloha č.9) 
  
Uznesenie č. 12 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litmanovej 
 



Hlasovanie: 

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

1. Počas diskusie vystúpil poslanec OZ, Michal Sikorjak, ktorý prítomných 
oboznámil z možnosťou dotácie pre DHZ, ktorá je podmienená vyrovnaním 
nezaplateného členského príspevku za roky 2012 a 2013 vo výške 256,- €.  

 
Uznesenie č. 13 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
Finančný príspevok pre DHZ vo výške 256,- eur na vyrovnanie nedoplatku za členské 
 
Hlasovanie: 

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

2. Starosta obce oboznámil prítomných o možnosti  zapojenia sa do projektu na 
podporu sociálnych služieb, ako aj o príprave kultúrneho programu s deťmi, 
mládežou i dospelými. Navrhol schváliť príspevok na občerstvenie pre 
vystupujúce deti a účinkujúcich v kultúrnom programe dňa 25.12.2014. OZ 
schválilo príspevok vo výške 200,- eur.  

Uznesenie č. 14 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
 

A. s c h v a ľ u j e 
Finančný príspevok vo výške 200,- eur na občerstvenie pre vystupujúce deti a účinkujúcich 
v kultúrnom programe dňa 25.12.2014 pri príležitosti vianočných sviatkov 
 
Hlasovanie: 

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

3. p. Kuščák Marián – doporučuje kontrolu verejného osvetlenia a predaj plynových 
bômb v obci tak, ako to bolo doposiaľ 

4. p. Kuzmiaková – ako to bude s vianočnou výzdobou obce a vianočným 
stromčekom pred obecným úradom 

5. p. Kormaníková Mária – ako to bude s odhŕňaním snehu v zime? 
Nemalo by sa nič meniť, obec chce podpísať novú zmluvu s RD Majdan Litmanová na 
rok 2015 



6. Haľama Mikuláš – čo bude s tým, čo zanechal po sebe odchádzajúci starosta, 
poškodené cesty Za Vyšnim poľom, vyrúbané ľudské lesy a on stále figuruje 
ako štatutár na Lesnom družstve Sihla 
 

Starosta odpovedal, že problematiku lesov je potrebné riešiť komplexne. Bolo by potrebné 
zvolať schôdzu vlastníkov lesov a rozhodnúť akým spôsobom tento stav riešiť. Navrhol dve 
riešenia. Buď vytvoriť nové lesné družstvo, ktoré by s vlastníkmi urobilo nájomné zmluvy, 
alebo druhé riešenie by bolo, že by si každý vlastník požiadal o vydanie lesa a potom by sa oň 
aj sám staral. Obec by bola nápomocná tomuto procesu. Vyslovil názor, že obecné lesy by 
mali hospodáriť samostatne, ale je potrebné zamestnať lesníka, ktorý by dohliadal na 
hospodárenie v lese. 
 

Uznesenie č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 
  

A. b e r i e   n a  v e d o m i e 
      všetky podnety, ktoré odzneli v diskusii 
 
 
  Starosta vyzval poslancov a občanov, aby na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva písomne predložili námety, pripomienky a návrhy k rozvoju obce Litmanová, 
s ktorými by chceli na zasadnutí vystúpiť, aby sa dalo rýchlejšie reagovať. Tieto návrhy môžu 
podávať všetci občania obce Litmanová. 
 
 
 
 

Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne iné návrhy a program bol vyčerpaný, starosta sa 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Litmanovej, 16.12.2014 
 
 
 
 
        Ing. Ján Kormaník 
                starosta obce  
 
 
Zapisovateľ: Mária Arendáčová  
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková ............................................... 
 
               Marián Kuščák       ............................................... 


