Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Litmanová
konaného dňa 25.09.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Poslanci: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák
Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký, Ing. Peter Rusiňák,
Mária Arendáčová – zamestnanec obce
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že OZ je zasadania
schopné, predniesla návrh programu, ktorý bol poslancom doručený pozvánkou.
Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli.
Poslanci program schválili, OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú, zvolilo NK a
overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu 6.
zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ.
3. Návrh VZN č. 2/2019 - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole.
4. Termín vyhlásenia dňa konania volieb HK Obce Litmanová a určenie prac. úväzku hlavného
kontrolóra.
5. Informácie:
a) projekt – Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry,
b) projekt - MŠ,
c) z ustanovujúcej členskej schôdze ZO JDS Litmanová, zo dňa 05.09.2019,
d) o poradenstve,
e) o partnerstve v projekte – cezhraničná spolupráca.
6. Žiadosť o vypracovanie novej kúpno-predajnej zmluvy, Anna Kleinová, Popradská 1769/7,
Stará Ľubovňa.
7. Rôzne, žiadosti.
8. Záver.

Uznesenie č. 1/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) schvaľuje
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky,
b) volí
NK a overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak

c) určuje
za zapisovateľa: Máriu Arendáčovú
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0.
K bodu 2.
Kontrola uznesení z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 26.06.2019
V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predložila plnenie
uznesení z 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 26.06.2019:
Všetky uznesenia sú splnené.
Kontrola plnenia uznesenia je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 2/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 26.6.2019
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0.
K bodu 3.
Návrh VZN č.2/2019
V tomto bode vystúpila p. Mária Saloňová, riaditeľka materskej školy, ktorá
prítomných poslancov informovala o návrhu na prijatie VZN č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa materskej školy v celodennej prevádzke a to
za dieťa do troch rokov vo výške 15 eur/mesiac a od troch do piatich rokov vo výške 10 eur
za mesiac a o príspevku na stravu /desiata a olovrant/ za dieťa v materskej škole.
Uznesenie č. 3/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
schvaľuje
VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole
a školskej jedálni s účinnosťou od 1.10.2019
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
K bodu 4.
Termín vyhlásenia dňa konania volieb HK Obce Litmanová
V tomto bode p. starostka oboznámila poslancov, že máme povinnosť vyhlásenia
konania volieb HK obce. Je potrebné zvoliť komisiu na otváranie obálok a spôsob voľby HK.

Uznesenie č. 4/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) vyhlasuje
v zmysle § 18a, odst. 2, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra Obce
Litmanová s úväzkom 0,1, t.j. 10% a deň konania voľby určuje na deň 13.11.2019 o 16.00 hod..
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doručí svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 30.10.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke na adresu
obecného úradu, Litmanová 79, 065 31 Jarabina s označením
„Voľba Hlavného kontrolóra obce“ /platí prezentačná pečiatka OcÚ Litmanová/.
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
1. Vzdelanie: minimálne úplne stredné
2. Bezúhonnosť
3. Znalosť právnych predpisov tykajúcich sa činnosti samosprávy
4. Počítačové zručnosti
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra
1. Osobné údaje :
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko, telefón, emailovú adresu
2. Profesijný životopis
3. Údaje potrebné k získaniu Výpisu z registra podľa §10, ods. 4, písm. a) Z.z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie – kópia dokladu
5. Prax – čestné vyhlásenie o dĺžke praxe
6. Informácia o podnikaní
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) schvaľuje
spôsob voľby: Voľby HK sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí OZ.
Kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splnil predpoklady a zaslal všetky
náležitosti prihlášky, bude umožnené prezentovať sa priamo na zasadnutí OZ v časovom limite 10
minút. Oznámenie o čase prezentácie oznámi Obecný úrad v Litmanovej písomne uchádzačom
najneskôr do 7.11.2019.
c) volí
3 člennú komisiu na otváranie obálok a sčítanie hlasov pri voľbe HK v zložení:
1. Marián Kuščák
- predseda
2. Ing. Jaroslav Rusiňak - člen
3. Lukáš Hlinka
- člen
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

K bodu 5.
Informácie:
a) projekt – Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry
V súčasnosti sa rieši verejné obstarávanie - Výzva na predloženie ponuky zákazky na
poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry Litmanová“ Po jeho ukončení bude spracovaná a odoslaná kompletná žiadosť o príspevok
ŽoNFP.
b) projekt – MŠ
Dňa 14.10.2019 sa zrealizuje v Liptovskom Mikuláši otváranie obálok, v súvislosti
s nadchádzajúcou realizáciou stavebných prác na MŠ.
c) z ustanovujúcej členskej schôdze ZO JDS Litmanová, zo dňa 5.9.2019
JDS Litmanová má aktuálne 9 členom. Všetci ďalší záujemcovia môžu kontaktovať priamo
starostku, resp. jej predsedu a to Ing. Jozefa Eštočina.
d) zmluva o poradenstve - zatiaľ sa využíva v prípade potreby riešenia nových situácii
vznikajúcich v samospráve.
e) o partnerstve v projekte – cezhraničná spolupráca bude zameraná hlavne na
propagáciu našej obce, na sprístupnenie informácii z jej histórie, ale aj súčasnosti.
f) nákup do kuchyne z Litmanovských slávnosti – boli zakúpené potrebné kuchynské
pomôcky.
Uznesenie č. 5/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
berie na vedomie
informácie starostky o aktivitách v obci
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
K bodu 6.
Žiadosť o vypracovanie novej kúpno-predajnej zmluvy, Anna Kleinová, Popradská 1769/7
V tomto bode programu bola po doplnení chýbajúcich dokladov opätovne predložená
žiadosť p. Anny Kleinovej o vypracovanie novej kúpno-predajnej zmluvy. Jedná sa o parcelu
číslo CK N 571/5 o výmere 84 m2 a parcelu číslo CK N 577/8 o výmere 24 m2 , ktoré sa
nachádzajú oproti rodinnému domu č. 164.
Menovaná žiada o vypracovane novej kúpno-predajnej zmluvy z dôvodu, že vlastníkom
pozemkov je stále obec, keďže Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor (vtedy ešte pod
názvom: Správa katastra v Starej Ľubovni) pre nedostatky konanie vo veci vkladu do katastra
prerušil a neskôr zastavil.
Vzhľadom na situáciu o opakovanom odpredaji pozemkov, p. starostka zistí na KÚ
ďalší postup.
Uznesenie č. 6/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
schvaľuje
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, Anna Kleinová, Popradská 1769/7
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,

Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

K bodu 7.
Žiadosti
V tomto bode programu boli predložené žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov
a to:
1. Ing. Ján Kormaník, Litmanová 204 - parcely č. 577/13 – prípadne časti na výstavbu
garáže a hosp. budovy.
2. Vasiľ Vislocký, Litmanová 186 – parc. č. 577/13 a 565/5 a novovytvorenej 577/16
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
3. Jozef Vislocký, Litmanová 47 - parc. č. 577/13 a 565/5 a novovytvorenej 577/16 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
4. Ján Rusiňák, Litmanová 59 - parc. č. 577/13 a 565/5 a novovytvorenej 577/16 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo tieto žiadosti zobralo na vedomie, ale do doby ukončenia trestného
konania sa k tomu nebude vyjadrovať.
5. Miroslav Hlinka, Litmanová 134 – parc. č. 307/2, 301, 302/2, 570/11 – sú to parcely, ktoré
sa nachádzajú pred domom a smerujú k chodníku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedenú žiadosť na vedomie a po obhliadke na tvare miesta
rozhodne o ďalšom postupe.
Uznesenie č. 7/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
berie na vedomie
uvedené žiadosti o odkúpenie pozemkov
Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
K bodu 7.
Rôzne
V tomto bode vystúpil Patrik Zima predseda TJ Družstevník Litmanová, ktorý prítomných
informoval, že pridelená dotácia vo výške 1.500 eur je už vyčerpaná. Neuhradené faktúry
a poplatky na dohrávku jesennej časti činia cca 450 eur. Na základe uvedených skutočnosti
požadoval od OZ súhlas o dofinancovanie do plnej výšky schválenej dotácie, t.j. do výšky 2.000,eur. OZ schválilo doplatenie dotácie vo výške 500,- eur.

Uznesenie č. 8/6/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
schvaľuje
doplatenie dotácie pre TJ Družstevník Litmanová vo výške 500,- eur

Hlasovanie:
Za: 7, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali

K bodu 10.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hod.
Zapísala : Mária Arendáčová

.....................................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce

V Litmanovej 04.10.2019

Overovatelia zápisnice:

Marián Kuščák

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

Ing. Jaroslav Rusiňak

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

