
Zápisnica 

zo 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová 

konaného dňa 14.12.2017 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

                Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mikuláš Rusiňák 

Neprítomný: Michal Sikorjak,  

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce  

Ing. Lukáš Rusiňak, Mária Arendáčová – zamestnanci obce 

Ďalší prítomní: Ing. Jana Rinkovská – za OZ Litmanyvčan 

 

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. 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. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

6. Návrh na úpravu rozpočtu za 2017  

7. Návrh VZN o daniach a poplatkoch na rok 2018 na úrovni roka 2017 

8. Návrh VZN o elektronickej komunikácií 

9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 

10. Informácia o aktivitách obce 

11. Žiadosti, rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Uznesenie č. 184/2017: 

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

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

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. 185/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

volí 

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

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  3. Kontrola uznesení z 19. zasadnutia  OZ a 20.mimoriadneho zasadnutia OZ   

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

plnenie  uznesení z 19. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 07.09.2017 a 20. mimoriadneho OZ, 

ktoré sa konalo 07.11.2017:  

- všetky uznesenia sú  splnené 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 19. a 20. zasadnutia OZ. 

Kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 

 

K bodu  4.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
 V tomto bode vystúpil Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór obce, ktorý predložil 

stanovisko k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 – 2020, 

ktoré bolo poslancom zaslané elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.  

OZ zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému   

rozpočtu na rok 2018 a výhľad na roky 2019-2020. 

 

K bodu  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 

  

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 predniesol ekonóm obce 

Ing. Lukáš Rusiňak. 

Celkový návrh rozpočtu na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 282 800 €. 

Bežné príjmy obce sú plánované vo výške 272 800,-€  a bežné výdavky vo výške 250 300,- €. 

Prebytok bežného rozpočtu je rozdiel BP a BV a predstavuje sumu 22 500 €, je rozpočtovaný 

na plánované investičné výdavky obce. Súčasťou príjmov obce sú aj finančné operácie vo 

výške 10. tis. €, ktoré sú rozpočtované a slúžia na čiastočné použitie na kapitálové výdavky. 

Sú to prostriedky z Rezervného fondu o ich použití musíme rozhodnúť samostatným 

uznesením s konkrétnym určením ich použitia. Ich použitie bolo poslancami navrhnuté 

a schválené na spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu MŠ. Poslanci OZ návrh rozpočtu 

na rok 2018 a výhľad na roky 2019 – 2020 zobrali na vedomie v predloženom znení a je 

prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 186/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 

a) schvaľuje 

rozpočet Obce Litmanová na rok 2018 

b) berie na vedomie 
výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2019 -2020 

 



Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,              

Uznesenie č. 187/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

použitie Rezervného fondu vo výške 10.000,- € na spolufinancovanie projektu  

„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová“. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,              

           

K bodu  6. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 

 

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. 4 a RO č. 5.  

Uznesenie č. 188/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4 a RO č. 5  podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu  7. Návrh daní a poplatkov na rok 2018 

 Návrh daní a poplatkov na rok 2018 na úrovni roka 2017 bol poslancom zaslaný spolu 

s pozvánkou. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prerokovalo tento návrh a ponecháva výšku daní 

a poplatkov na rok 2018 na úrovni roka 2017. 

 

K bodu  8. Návrh VZN č. 2 o elektronickej komunikácií a VZN č. 3 

o zeleni a ochrane drevín Obce Litmanová   

 Návrh VZN č.2/2017 o elektronickej komunikácií bol poslancom a HK zaslaný spolu 

s pozvánkou,  návrh VZN č. 3 o zelení a ochrane drevín zverejnený na stránke obce a verejnej 

tabuli. 

Uznesenie č. 189/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

VZN č. 2 o elektronickej komunikácií s účinnosťou od 1.1.2018. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,         

Uznesenie č. 190/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 



VZN č. 3 o zelení a ochrane drevín Obce Litmanová s účinnosťou od 1.1.2018. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,         

      

K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2018. OZ následne Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018 schválilo a poverilo 

ho výkonom týchto kontrol. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 je prílohou zápisnice. 

Uznesenie č. 191/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti  HK na I. polrok 2018 a poveruje ho výkonom týchto kontrol. 

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,              

 

K bodu 10. Informácia o aktivitách obce 

 

 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval o aktivitách obce: 

a/ informoval ohľadom projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová“ - Prišlo 

dožiadanie k projektu, ktoré bolo doplnené a zaslané v termíne. Žiadosť je v štádiu 

schvaľovania a výsledky by mali byť známe pravdepodobne do konca roka 2017  

b/ o tom, že sme vyrobili zásobníky na posyp na zimnú údržbu ciest a chodníkov, ktoré boli 

rozmiestnené v obci a to ku KD, ku kostolu, Terčin bereh, Za kurňavu. Ak sa osvedčia budúci 

rok vyrobíme ďalšie a osadíme ku bytovke, na ulicu pod obecným úradom, na cestu k s.č. 194 

a s.č.186 

c/ bolo vyčistené koryto potoka od s.č. 169 po s.č.179. Vyčistenie zrealizoval Lukáš Hlinka 

d/ boli vymenené okná vo vodojeme a v garáži pri kasárňach 

 

OZ berie na vedomie informáciu o aktivitách obce predloženú starostom Ing. Jánom 

Kormaníkom. 

 

K bodu 11. a/ Žiadosti 

- Ing. Jana Rinkovská – na základe ustanovujúcej členskej schôdze a registrácie 

Občianskeho združenia Litmanyvčan požiadala o možnosť bezplatného poskytnutia 

priestorov na zriadenie centra, ktoré by slúžilo na pravidelné voľnočasové aktivity 

detí, mládeže i dôchodcov, ako  aj za účelom zachovania tradícií v obci. OZ súhlasí 

s poskytnutím priestorov obce na činnosť združenia. Vhodné priestory obec vyčlení po 

dohode so zástupcom občianskeho združenia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 192/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

súhlasí 
s bezplatným poskytnutím priestorov pre OZ Litmanyvčan     

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  

             

- FS Majdan Litmanová – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť FS 

Majdan Litmanová na rok 2018 vo výške 1.500 eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová sa zaoberalo touto žiadosťou a rozhodlo, že žiadosť 

ponecháva v evidencií a po zaregistrovaní FS a doložení potrebných dokladov bude žiadosť 

opätovne prejednaná. 

  

- TJ Družstevník Litmanová – požiadala o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2018 vo výške 4.000,- eur. Dotácia na jarnú časť vo výške 2000,- eur bude poskytnutá 

až po vyúčtovaní dotácie, ktorú obec poskytla TJ na činnosť v roku 2017 a na jesennú 

časť po vyúčtovaní dotácie poskytnutej na jarnú časť. 

Uznesenie č. 193/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
- dotáciu pre TJ Družstevník Litmanová vo výške 4.000,- eur na rok 2018. Dotácia na 

jarnú časť vo výške 2000,- eur bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie pre rok 2017 

a na jesennú časť po vyúčtovaní dotácie poskytnutej na jarnú časť. 

 

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

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 1,       

        

- DHZ Litmanová – žiadosť o zakúpenie striekačky vo výške 4.000,- eur 

Hlasovanie:  
Za: 0,                               Proti: 4,                       Zdržal sa: 2     

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- SKICOMP – FAKĽOVKA, s.r.o. Litmanová  - oznámenie o ponuke na odkúpenie  

podielu spoločníka. Je prílohou zápisnice. 

 

 Hlasovanie:  
Za: 0,                               Proti: 0,                       Zdržal sa: 6,     

OZ Obce Litmanová rozhodlo nevyužiť prednostné právo na kúpu tohto podielu. 

 

- Roľnícke družstvo Majdan Litmanová – žiadosť o zachovanie výšky dane 

z nehnuteľnosti z roku 2016 t.j. 3.207,52 €. Za rok 2017 obec vyrubila daň vo výške 

5.100,86 €. RD argumentuje, že na zvýšenie dane nevidí dôvod, keďže sa RD užívaná 

výmera pôdy nezmenila.  



- Starosta podal vysvetlenie, že povinnosťou každého vlastníka, prípadne užívateľa 

pozemku, je podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Keďže RD Majdan 

Litmanová takéto priznanie nepodalo, obec vyrubila daň na základe pomôcok, pričom 

vychádzala z podkladov vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom v Starej 

Ľubovni. Keďže podľa týchto podkladov došlo k navýšeniu dane, obec 

prekontrolovala výmery a druh pozemkov podľa podkladov, ktoré obci na základe 

nájomných zmlúv dodalo samotné RD,  preto sme  presvedčení, že výpočet dane je 

správny.  

Kontrolór obce vysvetlil možnosti ako postupovať, ak daňový subjekt nesúhlasí 

s výškou vyrubenej dane a ponúkol pomoc pri riešení tohto problému. 

OZ zobralo informáciu na vedomie 

 

b/ Rôzne 

- Starosta informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na zimnú údržbu ciest 

v obci, na ktoré sa však nikto neprihlásil. Pre zabezpečenie zimnej údržby preto obec 

jednala s RD Majdan Litmanová, ktoré robilo zimnú údržbu minulý rok. Po navýšení 

ceny na 25,- € bez DPH obec podpísala zmluvu s RD na nasledujúcu sezónu. 

Informoval, že obec vydala stanovisko k výstavbe RD pre Tatianu a Ondreja Žida, 

Litmanová 57, na pozemku par. č. CKN 76/3 v k.ú. Litmanová s podmienkou, že v 

            prípade potreby prekládky inžinierskych sieti stavebník uhradí náklady s tým spojené. 

 

- Starosta informoval, že sa zúčastnil valného zhromaždenia OOCR Severný Spiš 

Pieniny, ktoré riešilo možnosti financovania združenia a z dôvodu využitia 

maximálnej dotácie od štátu, navrhlo navýšenie členského príspevku pre obce vo 

výške 796,25 €. Členský príspevok bude v plnej výške použitý na propagáciu regiónu 

a služieb členov združenia. V minulých rokoch bola časť z týchto prostriedkov použitá 

na zlepšenie infraštruktúry obce, ale aj na informačné tabule. OZ rozhodlo o zotrvaní  

v združení. 

Uznesenie č. 194/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
členský príspevok do OOCR na rok 2018 vo  výške 796,25 eur  

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  

      

- Lyžiarske preteky o pohár starostu obce. Na základe jednania so zástupcami 

SKICOMP Fakľovka, na ktorom sa hľadali možnosti spolupráce, bol navrhnutý iný 

model spolupráce a to hlavne organizácia preteku, ale aj finančný príspevok obce. OZ 

po zvážení a potreby zachovania tradície tohto preteku súhlasí s jeho pokračovaním 

a príspevkom obce na túto akciu do výšky  500,- €. 

Uznesenie č. 195/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
finančný príspevok na preteky o Pohár starostu obce na rok 2018 do  výšky 500,- eur  

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  



 

- Starosta navrhol  dátum konania Litmanovských slávnosti 2018 a to na 28.7.2018. 

- Požiadal poslancov,     aby navrhli termíny zasadnutí OZ v roku 2018 

 

Uznesenie č. 196/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

určuje 
- dátum konania Litmanovských slávnosti na deň 28.7.2018 /sobota/ 

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  

Uznesenie č. 197/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

určuje 
- termíny zasadnutí OZ v roku 2018 a to: 

08.03.2018,             14.06.2018,             13.09.2018     so začiatkom o 17,00 hodine 

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  

  

- Starosta obce navrhol zakúpiť projektor a príslušenstvo do výšky 1.000,- eur, ktorý by 

sa využíval na zasadnutiach OZ, na akciách organizovaných obcou, ako sú verejné 

schôdze a pod..  

  

Uznesenie č. 198/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
zakúpenie projektora a príslušenstva do výšky 1.000,- €  

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,      

 

  

- Starosta obce informoval poslancov, že v prípade ak neuvažujú o zvolaní verejnej 

schôdze, chcel by urobiť stretnutie občanov so starostom obce na ktorom chce 

informovať o činnosti obce. 

- Informoval o nutnosti riešiť prevádzku kuchyne v prípade, ak by nebolo lyžiarske 

stredisko v prevádzke, pretože by bez ubytovania na seba nevyrobili. Poslanec Marián 

Kuščák sa vyslovil za zachovanie poskytovania stravy hlavne pre dôchodcov, ale 

s nutnosťou riešiť personálne obsadenie, čo starosta potvrdil. 

- Požiadal poslancov o odsúhlasenie príspevku vo výške 120,- € na preplatenie 

nákladov spojených s výrobou CD pre FS Majdan Litmanová. OZ o tejto žiadosti 

nehlasovalo. 

- Informoval o tom, že tento rok neboli použité finančné prostriedky vyčlenené na 

výstavbu prístupovej cesty na nový cintorín a to z dôvodu, že žiadosť ktorá bola 

zaslaná GKFÚ o odpredaj časti pozemku na tento účel nebola doteraz vybavená. 



Avšak na základe rozhovoru s kňazom Rastislavom Janíčkom starosta informoval, že 

cirkev uvažuje o prevode celého pozemku do vlastníctva obce s tým, že obec by 

vybudovala cestu tak, aby ústila priamo na hlavnú cestu a tým by súčasná cesta slúžila 

iba na prístup ku kostolu. 

- Informoval, že obec v spolupráci s FS Majdan Litmanová a MŠ Litmanová pripravuje 

program na Vianoce a to na 25.12.2017 o 16,00 hod.  

    

K bodu 12 Diskusia 

 

 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý sa poďakoval prítomným za celoročnú 

prácu i pomoc a to poslancovi Michalovi Sikorjakovi za úsilie vynaložené na obnovenie 

činnosti TJ Družstevník Litmanová v spolupráci s Jánom Rusiňákom č.4 a Jánom Vislockým 

č. 26, ako aj za prácu v DHZ, za prípravú a účasť členov DHZ na súťažiach, poslancovi  Ing. 

Jaroslavovi Rusiňákovi za pomoc pri riešení problémov s elektrinou v obci, ale aj za finančnú 

pomoc pre MŠ, Gabrielovi Rinkovskému za pomoc pri prácach v MŠ, taktiež RD Majdan 

Litmanová za finančnú pomoc pre MŠ, pomoc pri organizovaní Litmanovských slávnosti 

a predsedovi RD Ing. Petrovi Rusiňákovi za vzájomnú spoluprácu a ústretové riešenie potrieb 

obce, Mariánovi Kuščákovi za pomoc pri príprave stretnutia so svätým Mikulášom 

v spolupráci s GKT cirkvou a pri príprave a priebehu Litmanovských slávnosti. Taktiež 

vyzdvihol činnosť  FS Majdan Litmanová, ktorý aj napriek tomu, že nie je ešte oficiálne 

zaregistrovaný, pracuje aktívne, zúčastňuje sa na rôznych vystúpeniach a v spolupráci s PĽR 

v rámci projektu cezhraničná spolupráca bol nahratý film o obci Litmanová a bolo nahraté aj 

CD.  

 

 V tomto bode vystúpil aj poslanec Marián Kuščák, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave  akcie „ Stretnutie so svätým Mikulášom“. 

Menovite sa poďakoval Ing. Petrovi Rusiňákovi – predsedovi RD, Jánovi Rusiňakovi č. 59 za 

pripravenú chutnú kapustnicu, Ing. Lukášovi Rusiňakovi za prípravu plagátu a hudobné 

sprevádzanie počas celej akcie, duchovnému otcovi Rasťovi Janičkovi a GKT cirkvi, Ing. 

Jánovi Kormaníkovi – starostovi obce a všetkým  poslancom za aktívnu spoluprácu pri 

prípravách tejto akcie.  

Požiadal poslancov, aby obec preplatila celkové náklady na nákup balíčkov pre akciu 

„Stretnutie s Mikulášom“ vo výške 299,- € a na preplatenie časti ďalších nákladov v 

spolufinancovaní s GKTC , ktoré činia asi 300 eur . Poslanci súhlasili s preplatením celej 

výšky nákladov za balíčky, t.j. 300 eur a do výšky 200 eur na ďalšie náklady. 

Uznesenie č. 199/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
finančný príspevok na preplatenie balíčkov pre detí na akciu „Stretnutie s Mikulášom “vo  

výške 300,- eur a spolufinancovanie ďalších nákladov do výšky 200 eur. 

Hlasovanie:  
Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,                           Zdržalo sa: 0,  

 

 

 

 

 

 



K bodu 13 Záver 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť i celoročnú 

prácu, poprial všetkým pokojné sviatky, veľa úspechov v novom roku  a zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:15 hod. 

 

 

Zapísal: Mária Arendáčová   . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

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

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 


