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Zápisnica  

z 3. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  
konaného dňa 20.3.2015    

___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:          Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

                            

Ďalší prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 

                                   

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesenia 
4. Príprava programu na zhromaždenie obyvateľov obce 
5. Rôzne, prejednávanie žiadostí 
6. Diskusia 
7. 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. 31/2015: 
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: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice: Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 

Zapisovateľka:   Mária Arendáčová 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  3. Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia  OZ     
Predložil starosta obce Ing. Ján Kormaník 
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- Uzn. č .17/ bolo vyhlásené výberové konanie na pracovnú pozíciu lesníka, zatiaľ sa 
prihlásil jeden uchádzač  

- Uzn. č .18/ zvolané verejné zhromaždenie občanov na deň 29.3.2015, na ktorom bude 
ponúknuté vlastníkom lesov,  možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu s Obcou Litmanová 
za cenu 9,- €/ha 

- Uzn. č .19/  legalizovanie stavieb Multifunkčné ihrisko, IC na Hore Zvir, garáže na 
konci dediny – v plnení 

- Uzn. č .21/ - na PSK bol zaslaný výpis uznesenia, na ktorom poslanci schválili 
odpredaj pozemkov pod cestou III. triedy  

- Uzn. č .22/ - zaslaná odpoveď na žiadosť, na ktorom OZ nesúhlasí s odpredajom 
                     pozemku 

- Uzn. č . 23/ - zaslaná odpoveď, že pozemok pod prístupovou cestou nie je obecný 
- Uzn. č . 24/ - na základe uznesenia bude poskytnutá dotácia pre DHZ 
- Uzn. č .25/ -  zaslaná odpoveď, že OZ nesúhlasí so znížením poplatku 
- Uzn. č .26/ - doplnenie Smernice o nakladaní s majetkom – v plnení 
- Uzn. č .27/ - zaslaná výzva na zdokladovanie vyradeného majetku – v plnení 

                  - zaslaná výzva na zdokladovanie vlastníckeho práva k pozemkom -   
                    nezdokladoval 

- Uzn. č .28/ - OZ schválilo poplatok od rodičov za dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem 
                    detí predškolského veku,  vo výške 5,- € od 1.3.2015 

- Uzn. č .29/ - paušálne náhrady budú aj naďalej vyplácané podľa  doteraz platnej 
                     dohody 

 
Uznesenie č. 32/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
berie na vedomie 
 

- Kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia OZ  
 
K bodu  4. Príprava programu na zhromaždenie obyvateľov obce 
Starosta predložil návrh programu na zhromaždenie obyvateľov obce a vyzval poslancov na 
jeho doplnenie a následné schválenie a to: 

1. Otvorenie 
2. Informácia starostu o stave v MŠ a posilňovni, KD, kuchyni a ubytovaní, DHZ, 

vodovode, nelegálnych stavbách, o poplatkoch za tuhý komunálny odpad, o obecných 
a súkromných lesoch, starostlivosť o občanov odkázaných na pomoc druhých, 
o sťažnosti Štátnych lesov na výrub dreva z lesa v ich správe- škoda cca 2.500,- € 

3. Diskusia 
4. Záver  

Uznesenie č. 33/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  
program verejného zhromaždenia obyvateľov obce a termín konania na 29.03.2015 o 15,00 
hod. v  Kultúrnom dome v Litmanovej  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  5. Rôzne – prejednávanie žiadosti 
Starosta obce predložil dve žiadosti na odkúpenie pozemkov.  
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a/  Ihnačák Miroslav a manž. Košice  – odkúpenie stavebného pozemku v obci. 
Obec nemá na predaj žiadny stavebný pozemok. 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová zobralo uvedenú žiadosť na vedomie. 
b/  Vira Jozef 93 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku Pidhranostiv č.par.622 a 623. Uvedené 
pozemky nie sú vo vlastníctve Obce Litmanová. 
Menovaný nezdokladoval vlastnícky vzťah k uvedeným pozemkom, na ktorý bol vyzvaný 
uznesením č.27/2015. Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odstránenie 
oplotenia do 15 dní od doručenia výpisu uznesenia   
Uznesenie č. 34/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje  
vyzvať Jozefa Viru, bytom Litmanová č.93, na odstránenie oplotenia, ktoré sa nachádza na 
obecných pozemkoch 6002/1, 6770/5, 6001/2, 6770/2 a to do 15 dní od doručenia výpisu 
uznesenia 
 Hlasovanie: 
Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
c/ Hlinka Michal, Litmanová č.107 – žiadosť o odpočítanie 1,- €/osobu z faktúry za stravu na 
akcii pohostenie z dôvodu vlastnej obsluhy. 
Uvedené služby boli vykonané na základe uzatvorenej dohody, kde nebola objednávateľom  
vopred nahlásená obsluha. Z tohto dôvodu OZ nesúhlasí s odpočítaním sumy za obsluhu. 
Uznesenie č. 35/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
nesúhlasí  
s odpočítaním 1,- € na osobu za prevedenú obsluhu. 
 Hlasovanie: 
Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0,   Zdržalo sa: 0 
Starosta obce informoval o:  
a/ pripravovanom programe Folklórnej skupiny Majdan na deň 5.4.2015 a navrhol schváliť 
finančný príspevok spojený s programom a pohostením vo výške 200,- eur. 
OZ schválilo príspevok vo výške 100,- eur.  
Uznesenie č. 36/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 
 Finančný príspevok na prípravu programu folklórnym súborom Majdan vo výške 100,- eur 
 Hlasovanie: 
Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
b/  o návrhu splátkového kalendára pre p. Mačugu Jozefa a to  mesačne po 500,- eur za 
neuhradené  faktúry za drevo 
c/  o cenovej ponuke za ubytovanie a stravu v kultúrnom dome s rozlíšením na letné a zimné 
obdobie, ceny sú orientačné s možnosťou dohody 
d/ o tom, že prijatá kuchárka nespĺňala žiadnu podmienku na podporu z úradu práce  
Obecné zastupiteľstvo uvedené informácie zobralo na vedomie. 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva predložili a schválili plán zasadnutí na rok 2015 a to : 
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15.máj, 24.júl, 25.september a 11.december 
 
 Uznesenie č. 37/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová na rok 2015 v termínoch: 
 15.máj, 24.júl, 25.september a 11.december 
 Hlasovanie: 
Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák   
                    a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  16. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  
zasadnutie OZ ukončil. 
 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:45 h. 

 
Zapísala: Mária Arendáčová 

                                                       

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

                                                                                            Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
Ing. Peter Rusiňák                             ......................................... 

Michal Sikorjak                                     ......................................... 


