
Zápisnica  

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 15.12.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Rusiňak, Michal Sikorjak ml., Ing. Peter Rusiňák 

Neprítomný: 0 

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce – ospravedlnený z rodinných dôvodov 

Ing. Lukáš Rusiňak, Mária Arendáčová – zamestnanci obce 

Ďalší prítomní: 0 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/  otvoril a viedol starosta Ing. Ján Kormaník, 

ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu. V úvode ospravedlnil  

neprítomného hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu. 

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

a taktiež aj materiál potrebný na rokovanie OZ. Program 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. Informácia k rozpočtu na rok 2016 

5. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

6. Návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018-2019  

7. Návrh daní a poplatkov na rok 2017 

8. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

9. Nájomná zmluva s RD Litmanová 

10. Žiadosti, rôzne  

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Uznesenie č. 145/2016: 

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, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

 



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

OZ určilo za zapisovateľku Máriu Arendáčovú, zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňák 

 

Uznesenie č. 146/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

volí 

NK a overovateľov zápisnice :  Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňák 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  3. Kontrola uznesení z 15. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predniesla 

plnenie  uznesení z 15. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.10.2016:  

- Uznesenia č. 140/2016 až 142/2016 a uznesenie č. 144/2016- všetky uznesenia 

sú  splnené 

Z dôvodu využitia sistačného práva starostu uznesenie č. 143/2016 starosta nepodpísal, čím 

pozastavil výkon tohto uznesenia a tak na jeho prijatie je potrebné o tomto uznesení hlasovať 

znovu. Aby bolo prijaté je potrebné, aby zaň zahlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

Kontrola uznesení je prílohou zápisnice 

 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Informácia k plneniu rozpočtu na rok 2016  
 V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak – ekonóm obce, ktorý prítomných 

informoval o plnení rozpočtu a predložil návrh na úpravu rozpočtu RO č.5 po jednotlivých 

položkách a to najmä z dôvodu, že v tomto roku robili zdravotné poisťovne po prvýkrát ročné 

zúčtovanie poistencom a keďže tieto položky neboli zapracované do rozpočtu,  je potrebné ich 

vysporiadať v mesiaci december. 

RO č. 5 bolo poslancami OZ jednohlasne prijaté a je prílohou zápisnice . 

  

Uznesenie č. 147/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.5 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 V tomto bode vystúpil ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak a prečítal stanovisko HK 

k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 – 2019, ktoré bolo 

poslancom zaslané elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.  

OZ zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému   

rozpočtu na rok 2017 a výhľad na roky 2018-2019. 

 

 



K bodu  6. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 

  

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 predniesol ekonóm obce Ing. 

Lukáš Rusiňak. 

Celkové príjmy obce sú plánované vo výške 257 600,- EUR a výdavky vo výške 257 600,- 

EUR. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Keďže neboli žiadne doplňujúce návrhy, 

rozpočet poslanci schválili v predloženom znení a je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 148/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

a) rozpočet Obce Litmanová na rok 2017 

b) berie na vedomie 
výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2018 -2019 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  7. Návrh daní a poplatkov na rok 2017 

 

 V tomto bode starosta navrhol, aby dane a poplatky na rok 2017 zostali nezmenené 

a ostali na úrovni roka 2016. 

Vystúpil poslanec Marián Kuščák, ktorý predložil svoj návrh výpočtu výšky poplatkov pre 

občanov za vývoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a podľa jeho názoru by bol 

spravodlivejší, pretože sú občania, ktorí možno nepotrebujú tak časté vývozy a to aj napriek 

tomu, že ich v domácnosti žije väčší počet. Tento návrh by bolo potrebné doplniť a doladiť tak, 

aby sa čo najviac vyhovelo aj občanom aj obci. 

Navrhol zaviesť nový systém a to :  

1 vývoz vychádza na 1 rodinný dom/ 1 kuka nádoba 3,- eur, nie na osobu, t.j.  

3 až 4 osoby  1 vývoz za mesiac t.j. 12 x 3 = 36,- eur/ teraz platia    23,79 / 

3-4 osoby  2 vývozy do mesiaca     24 x 3 = 72,- eur / teraz už  3 osoby zaplatia 35,68 a majú 

vývoz 2x za mesiac a 4 osoby platia 47,56 pri dvoch vývozoch za mesiac a osoby, ktoré platia 

viac ako 75,- eur majú 2 kuka nádoby a to 1 kuka 2x do mesiaca a 1 kuka 1/mesiac/. 

Ďalej navrhol, aby za dôchodcov bývajúcich po jednom v rodinnom dome zaplatila poplatok 

obec a dôchodcovia, ktorí bývajú v domácnosti dvaja, schváliť im 50% úľavu, t.j. zaplatili by 

18,-€, poprípade až 70% úľavu poplatku. Prihliadalo by sa na požiadavky občanov, ktorí 

potrebujú viac alebo menej vývozov. 

/ teraz každý dôchodca má úľavu 30%, t,j, 2 dôchodcovia zaplatia 16,68 ale taktiež majú 30% 

úľavu aj študenti, občania – držitelia ZŤP a osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo obce viac ako 90 

dní, ktorých tu vôbec nespomína/. 

K jeho návrhu vystúpil starosta obce s poznámkou, že návrh zmeny systému poplatkov je 

potrebné prejednať pred schválením rozpočtu, nakoľko na budúci rok je už podpísaná zmluva 

s firmou Ekos, ktorá nám zabezpečuje vývoz KO a aj v rozpočte sú zahrnuté predpokladané 

príjmy a výdavky v súlade so zmluvou. 

   

Obecné zastupiteľstvo tento návrh zobralo na vedomie a doporučilo pripraviť jeho porovnanie 

so súčasným systémom výberu poplatkov a prejednať ho pri návrhu poplatkov pre rok 2018. 

 



Michal Sikorjak ml. sa informoval, či poplatky vybrané od obyvateľov na údržbu vodovodu sú 

postačujúce na jeho údržbu. Odpoveď podal starosta obce Ing. Ján Kormaník, ktorý informoval, 

že v tomto roku boli odstránené veľké poruchy na trase vodovodu, ale bola opravená aj kopula 

vodojemu, vyplnené trhliny, opravovala sa hydroizolácia, urobili nátery potrubia, vyčistil sa 

a vydenzifikoval vodojem a tak skutočné náklady na údržbu sú vyššie ako vybraté poplatky. 

Povedal, že aj v ďalších rokoch bude potrebné počítať so zvýšenými nákladmi na údržbu, 

nakoľko v minulých rokoch bola zanedbaná. Je potrebné opraviť oplotenie, pretesniť studničky, 

ako aj ďalšie opravy. 

 

Mgr. Nadežda Hlinková uviedla, že  má poznatky o tom, že OÚ udelil výnimky v poplatkoch 

niektorým občanom, ktoré boli v rozpore s uznesením OZ.  

Preto vyzvala starostu, aby dohliadol na dodržiavanie VZN a poplatkov. Pripomenula, že VZN 

schválené obecným zastupiteľstvom sú záväzné pre každého a nikto nemá právo jeho 

rozhodnutia svojvoľne meniť. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schválilo dane a poplatky na rok 2017 na úrovni roka 

2016. 

 

Uznesenie č. 149/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

dane a poplatky na rok 2017 na úrovni roka 2016. 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu, plán kontrolnej činnosti 

prečítala zapisovateľka p. Mária Arendáčová. OZ následne Plán práce HK na I. polrok 2017 

schválilo a poverilo ho výkonom týchto kontrol. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 je 

prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 150/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
Plán práce HK na I. polrok 2017 a poverilo ho výkonom týchto kontrol. 

Hlasovanie:  
Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0              

 

K bodu  9. Nájomná zmluva s RD Litmanová 

 

Návrh doplnenej nájomnej zmluvy s RD Majdan Litmanová prejednal starosta obce 

s predsedom RD Majdan Litmanová a bol zaslaný poslancom. Podmienky nájomnej zmluvy 

poslancom ozrejmil predseda RD s vysvetlením, že RD bude platiť nájom iba za skutočne 

obhospodarované výmery z parciel. 

OZ tak pripravenú a predloženú nájomnú zmluvu s RD Majdan Litmanová jednohlasne 

schválilo. 

 



Uznesenie č. 151/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
nájomnú zmluvu Obce Litmanová s RD Majdan Litmanová 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  10. Žiadosti, rôzne  

Žiadosti:  

a/ Starosta informoval, že odpredaj pozemkov pod cestou III. triedy od bytovky po obecný úrad, 

ktorý bol schválený pre PSK v roku 2015 uznesením č. 21/2015, v E-čkovom stave, ale po 

zameraní a vyhotovení GP vznikli nové parcely vedené už ako C – parcely. Na základe týchto 

skutočnosti je potrebné prijať doplňujúce uznesenie, v ktorom budú podchytené tieto zmeny, 

nakoľko kataster v Starej Ľubovni prerušil konanie o zápise pozemkov na nového vlastníka.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie uznesenia č.21/2015 o odpredaji pozemkov pod 

cestou III. triedy z Obce Litmanová na PSK v súlade s vyhoveným GP. 

 

Uznesenie č. 152/2016: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 

v súlade § 11 odst. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  

schvaľuje 

Doplnenie uznesenia č. 21/2015 a to  

 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Litmanová, Litmanová 79, 065 31 p. Jarabina 

IČO : 00 33 00 19 

 

Novovytvorené pozemky registra C KN : 

Parcelné číslo 573/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2591 m2, odčlenená od pozemku 

registra C KN, parcelné číslo 573/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3274 m2, 

Parcelné číslo 574/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4071 m2, odčlenená od pozemku 

registra C KN, parcelné číslo 574, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6870 m2, 

Geometrickým plánom č. 39/2015, vyhotoveným Ján Štellmach, Nová Ľubovňa 282, 065 11 

Nová Ľubovňa, IČO: 10 771 247, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 

katastrálny odbor, pod číslom G1-650/2015 dňa 08.01.2016. 

 

Do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prečov, 

IČO : 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, 

Jesenná 14, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €, ktoré boli odčlenené z pozemkov, ktorých 

odpredaj bol schválený OZ Litmanová dňa 20.02.2015 uznesením č. 21/2015 a to odpredaj 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestou III. triedy a to KN-E 6732/5 na LV 1481 druh 

pozemku ostatné plochy a KN-E 6719/2 na LV 1481 druh pozemku ostatné plochy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              



 

b/Michal Sikorjak s.č.99 – žiadosť o zarovnanie pozemku 

Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9aods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 uznesením č. 137/2016 

zo dňa 22.9.2016 schválilo zámer prevodu nehnuteľnosti za danú časť parc.č. KN-E 170/4  vo 

výmere 24 m2, prevedie na Obec Litmanová nadobudateľ Michal Sikorjak časti vlastných 

pozemkov vedených na LV 106 zámenou par.č. 430/2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 12 m2a LV 1528 par. č. KN-E 200 druh pozemku orná pôda o rozlohe 

12m2 z dôvodu vhodného osobitného zreteľa na ohradenie pozemku za rodinným domom 

s.č.99. Tento zámer bol zverejnený na stránke obce a úradnej tabuli.  

 

Poslanci opätovne hlasovali za zámenu pozemku, nakoľko starosta využil sistačné právo 

a uznesenie č. 143/2016 nepodpísal, čím pozastavil výkon tohto uznesenia a prijali nasledovné 

uznesenie.  

 

Uznesenie č. 153/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade § 9aods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 na 

svojom  zasadnutí dňa 15.12.2016 

schvaľuje 

zámenu prevodu nehnuteľnosti za danú časť parc. č. KN-E 170/4  vo výmere 24 m2 

prevedie na Obec Litmanová nadobúdateľ Michal Sikorjak časti vlastných pozemkov  

vedených na LV 106 zámenou par.č. 430/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 12 m2 a LV  1528 par. č. KN-E 200 druh pozemku orná pôda o rozlohe 12 m2 z dôvodu 

vhodného osobitného zreteľa. 

Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v 

súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje 

k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov 

s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. 

Hlasovanie: 

Za: 5,   Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňák, 

            Ing. Peter Rusiňák,  

Proti:1, Mgr.Nadežda Hlinková         Zdržal sa: 1,  Michal Sikorjak            

 

Rôzne: 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov : 

a/  o projekte na rekoštrukciu kuchyne v MŠ. Je vypracovaný projekt a  odsúhlasený RÚVZ s 

pripomienkami, ktoré je ešte potrebné zapracovať do projektu. Celkový rozpočet je vo výške 

42 600.- € s DPH. V súčasnosti je vyhlásená výzva na zvýšenie kapacít MŠ, ale naša obec 

nespĺňa podmienky na zapojenie sa do tejto výzvy. Je preto potrebné hľadať iné možnosti 

financovania, prípadne bude potrebné financovanie rekonštrukcie riešiť úverom. 

 Poslanci súhlasili, aby v prípade nedostatku finančných prostriedkov obec požiadala o úver na 

prefinancovanie rekonštrukcie kuchyne v MŠ.  

b/ o rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktorá  bola ukončená, ale keďže bola financovaná 95 

% z prostriedkov európskej únie, je potrebné v zmysle zmluvy s Ministerstvom hospodárstva 

SR o poskytnutí NFP vyvesiť pamätnú tabuľu na verejne prístupom mieste. Tabuľa je 

vyhotovená a provizórne umiestnená na chodbe pri vstupe do OÚ. 

c/ o vypracovaní správy audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 

roka 2015 v Obci Litmanová, s ktorou boli poslanci oboznámení mailom. Správa je prílohou 

zápisnice. Poslanci zobrali uvedenú správu na vedomie.   

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  berie na vedomie Správu o vykonaní auditu 

účtovnej závierky za účtovacie obdobie roka 2015 



d/ o tom, že na základe žiadosti, ktoré podala obec,  boli Obci Litmanová vydané užívacie práva 

k lesným pozemkom o rozlohe 3,63 ha v k. ú. Kamienka a k fyzickému odovzdaniu dôjde, keď 

bude lepšie počasie. 

e/ o tom, že privítanie svätého Mikuláša bolo zorganizované 4.12.2016 v spolupráci 

s Gréckokatolíckym farským úradom v Litmanovej s tým, že obec prispeje na túto akciu 

finančným príspevkom na kúpu darčekov pre deti vo výške skutočných nákladov, čo činí. 213,- 

eur. Obecné zastupiteľstvo tento príspevok jednohlasne schválilo. 

 

Uznesenie č. 154/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
príspevok na preplatenie nákladov na kúpu darčekov pre deti vo výške skutočných nákladov t.j. 

213,- eur, na akciu „Privítanie svätého Mikuláša“ konaného dňa 4.12.2016 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             

  

f/ Požiadal predsedu DHZ o vyplnenie ročného výkazu DHZ za rok 2016. Taktiež je potrebné 

zvolať výročnú členskú schôdzu DHZ a určiť termín na jej konanie. Bol dohodnutý predbežný 

termín konania výročnej schôdze DHZ na deň 3.1.2017 

g/ Požiadal poslancov o schválenie termínov zasadnutí OZ na rok 2017. Poslanci sa zhodli na 

prvom zasadnutí OZ v roku 2017 a to na deň 16. marec 2017, o 17,00 hod. Na tomto zasadnutí 

bude potrebné schváliť plán zasadnutí OZ na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 155/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
termín 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 16. marec 2017 o 17,00 hod. 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  11. Diskusia 

 

Michal Sikorjak ml. – navrhol zameranie nového cintorína, nakoľko jeho skutočná poloha 

nezodpovedá tomu, ako je zapísaný v katastrálnej mape 

 

Marián Kuščák – chcel vedieť o konkrétnom návrhu výpomoci od obce pri organizovaní plesu, 

pretože je to pod hlavičkou obce, či obec bude mať nejaký prínos alebo sú to len súkromné 

osoby 

- informoval sa o tom, prečo nesvieti stromček pred obecným úradom, keď je pripravený  

-navrhoval dať urobiť držiaky na vence v Dome nádeje 

-je potrebné urobiť prepust do kanála medzi s.č.50 a s.č. 52 tak, aby voda pri prudkých dažďoch 

nestekala po ceste a do dvorov pod cestou 

-navrhoval zakúpiť jednotné riady, príbory a poháre do KD na celkovú kapacitu miest 

-bolo by dobre zakúpiť aj vianočné ozdoby na stĺpy verejného osvetlenia 

-kontrolovať kopanie hrobiek – sú veľmi blízko seba 



-v čase pohrebu je potrebné odhadzovať sneh tak, aby sa dalo prejsť s vozíkom – odhadzovať 

širšiu cestu 

-nesvieti svetlo pred s.č. 39 

-žiadal obecný úrad o pomoc a v  spolupráci s lyžiarskym strediskom Skicomp upraviť trať pre 

bežecké lyžovanie, nakoľko na internete je zverejnené, že máme bežeckú trať, no v skutočnosti 

vôbec nie je upravená 

- navrhoval skultúrnenie parku pred obecným úradom – lavičky pre ľudí čakajúcich na poštu, 

zakúpiť kvetináče a parkové odpadkové koše 

 

K diskusným príspevkom odpovedal starosta. 

- Nový cintorín bude potrebné zamerať a vysporiadať pozemky, ktoré sú ešte vo 

vlastníctve súkromných osôb 

- Že bol oslovený súkromnými osobami, či by bolo možné zorganizovať ples 

v spolupráci s obcou. Prisľúbil pomoc pri zabezpečení priestorov, prípadne 

poskytnutím sponzorského daru do tomboly s tým, že prípadný výnos by bol použitý 

na nákup vybavenia kuchyne. Keďže sa nejednalo o záležitosti, o ktorých by bol 

potrebný súhlas OZ, nepovažoval  za potrebné prejednávať to na OZ Termín konania 

plesu je 18.2.2016. 

- Informoval, že Vianočný stromček (polaznik), je symbolom Vianoc a v súlade so 

zachovaním kresťanských tradícií by sa mal rozsvietiť v deň svätej večere a zhasnúť 

6.1. Mali by sme sa preto všetci snažiť o zachovanie tejto tradície a nerobiť z Vianoc 

komerčnú záležitosť. 

 

OZ zobralo uvedené pripomienky na vedomie. 
 

K bodu  12. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť, ako aj za 

celoročnú vynaloženú prácu a pomoc, poprial všetkým požehnané sviatky a do nového roka 

veľa zdravia, porozumenia, pokoja a pracovných úspechov  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 hod. 

 

 

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

 

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

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Rusiňak             ......................................... 

 

       Mikuláš Rusiňák   ......................................... 


