Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného
dňa 13.11.2019
Prítomní: Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Poslanci: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký,
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 účasť poslancov je
100%, 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: Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu
7. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 6. zasadnutia OZ.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce.
4. Rôzne, žiadosti.
5. Záver.
Uznesenie č. 1/7/2019:
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: Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký.
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 zo 6. riadneho zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila pani starostka, ktorá predložila plnenie uznesení zo 6. riadneho
zasadnutia OZ:

Uznesenie č.6/6/2019 je v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.
Kontrola uznesení je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 2/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ.
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 č. 3

Voľba hlavného kontrolóra obce

Starostka Mgr. Nataša Hlinková oboznámila poslancov ohľadom voľby HK
so
schválenými podmienkami hlasovania; pre zvolenie HK je potrebná nadpolovičná väčšina
všetkých členov OZ, t.j. 4 hlasy, tajným hlasovaním a 3 člennou volebnou komisiou, ktorá
bola zvolená na predchádzajúcom zasadnutí OZ, v zložení: predseda komisie – Marián
Kuščák, člen – Ing. Jaroslav Rusiňak a člen - Lukáš Hlinka a odovzdala slovo predsedovi
volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie konštatoval, že na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Litmanová sa prihlásili dvaja kandidáti: p. Mgr. Jozef Jendrichovský a p. Mária Tomková,
privítal uchádzačov, poprosil o podpis do prezenčnej listiny, predstavil kandidátom poslancov
a komisiu pre voľby hlavného kontrolóra.
Voľby hlavného kontrolóra sa zúčastnili obidvaja kandidáti, ktorí v časovom limite 10 minút
predstavili poslancom svoju osobu a zámer. O výsledkoch volieb na funkciu HK budú
informovaní písomne.
Voľba hlavného kontrolóra prebehla v jednom kole.
Po prvom kole tajného hlasovania získali jednotliví kandidáti nasledovný počet hlasov:
p. Jendrichovský Jozef - 2 hlasy, p. Tomková Mária - 5 hlasov.
Správu volebnej komisie predniesol p. Marián Kuščák – predseda komisie. Volebná komisia
schvaľuje výsledky volieb hlavného kontrolóra. Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená
pani Mária Tomková na 0,1 úväzok na 6 ročné obdobie od 01.12.2019.
Uznesenie č. 3/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
výsledky voľby hlavného kontrolóra Obce Litmanová tajným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Litmanovej uvedené v zápisnici z 1. kola v súlade s § 18a ods. 3
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) konštatuje, že
za hlavného kontrolóra Obce Litmanová bola dňa 13.11.2019 zvolená pani Mária Tomková.
c) odporúča starostke Obce Litmanová

uzavrieť s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od 01. 12. 2019 s pracovným úväzkom v rozsahu
10% na 6 ročné funkčné obdobie v súlade s § 18a ods. 5 a ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a s platom v súlade s § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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 č. 4/a Rôzne
a) v tomto bode vystúpila p. starostka, ktorá informovala poslancov o potrebe obce, ako
vlastníka verejného vodovodu, mať prevádzkovateľa, vykonala prieskum trhu, v ktorom sa
zisťuje cenová ponuka. Poslanci sa oboznámili s jednotlivými prevádzkovateľmi, s ich
cenovými ponukami a na základe toho súhlasia s uzatvorením zmluvy na prevádzkovanie
verejného vodovodu s firmou VaK servis, s.r.o., Poprad, v zast. Ing. Jarmily Peškovej od
1.1.2020.
Uznesenie č. 4/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) súhlasí
s uzatvorením zmluvy na prevádzkovanie verejného vodovodu s firmou VaK servis, s.r.o.,
Poprad, od 1.1.2020
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
b) z dôvodu termínov schvaľovania rozpočtu a VZN je potrebné schváliť termín zasadnutia
obecného zastupiteľstva do 15.12.2019. Poslanci sa zhodli a schválili termín 8. zasadnutia OZ
na deň 13.12.2019 /piatok/ o 16,00 hod.
Uznesenie č. 5/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
termín 8. zasadnutia OZ na deň 13.12.2019 /piatok/ o 16,00 hod.
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
c) z dôvodu častých porúch a opráv na obecnom vodovode starostka informovala poslancov
o skutočných nákladoch za opravu, ktoré takmer 3 - násobne vyššie, ako príjem vybratých
poplatkov na údržbu vodovodu za rok 2019.
Taktiež firma Ekos avizovala zvýšenie poplatkov za vývoz, skladovanie a zneškodňovanie
odpadov na rok 2020, čím bude potrebné pristúpiť aj k zvýšeniu poplatkov za TKO 2020,
nakoľko už pri týchto cenách obec platí viac ako 50 % nákladov.
Na základe týchto skutočnosti poslanci považovali za potrebné informovať občanov
a schválili termín Verejného zhromaždenia – Zhromaždenia obyvateľov obce na deň
24.11.2019 /nedeľa/ o 16,00 hodine v kultúrnom dome.

Uznesenie č. 6/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
termín Zhromaždenia obyvateľov obce na deň 24.11.2019 /nedeľa/ o 16,00 hodine
v kultúrnom dome.
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 č. 4/b Žiadosti
p. Kleinová Anna – predložila žiadosť o vypracovanie novej kúpnopredajnej zmluvy na
pozemku p.č. 571/16, ktorý bol už menovanou odkúpený a teda aj zaplatený v roku 2004
v súlade s uznesením OZ Litmanová č. 2/2003. Kupujúca bola vyzvaná Správou katastra na
doplnenie návrhu, no v tom čase bola vycestovaná. Po svojom návrate chcela dať zapísať
nehnuteľnosť do katastra, konanie bolo zastavené pre nedostatočné doloženie potrebných
dokladov. Z tohto dôvodu žiada znovu odsúhlasiť odpredaj pozemku na vypracovanie novej
kúpnopredajnej zmluvy s dohodnutou cenou.
OZ na základe týchto skutočnosti schválilo zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce – časti obecného pozemku KN C 571/1 zastavaná plocha vo výmere 87 m2 za sumu
jedno euro za pozemok, nachádzajúci sa v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará
Ľubovňa, ktorý je zapísaný na LV č. 1481, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu
v Starej Ľubovni, ktorý vznikol na základe GO plánu č. 72/2018, úradne overený pod číslom
G1-653/2018 zo dňa 22.11.2018 v prospech nadobúdateľa Anny Kleinovej, Popradská
1769/70, Stará Ľubovňa, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku už odkúpeného
a zaplateného.
Uznesenie č. 7/7/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časti obecného pozemku KN C 571/1
zastavaná plocha vo výmere 87 m2 za sumu jedno euro za pozemok, nachádzajúci sa
v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorý je zapísaný na LV č. 1481,
vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, ktorý vznikol na
základe GO plánu č. 72/2018, úradne overený pod číslom G1-653/2018 zo dňa 22.11.2018,
571/16 v prospech nadobúdateľa Anny Kleinovej, Popradská 1769/70, Stará Ľubovňa,
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku už odkúpeného a zaplateného.
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 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,45 hod.
Zapísal/(a): Mária Arendáčová
V Litmanovej, 13.11.2019
....................................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Peter Rusiňák

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

Mgr. Vasiľ Vislocký

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

