Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného
dňa 13.12.2019
Prítomní: Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Poslanci: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký,
Neprítomní: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, od 19,45 Ing. Jaroslav Rusiňak
Mária Arendáčová – zamestnanec obce.
Mária Tomková – kontrolórka obce /prítomná od 17,45 hod./
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 2 poslanci sa
ospravedlnili., OZ je zasadania schopné. Predniesla návrh programu, ktorý bol poslancom
doručený pozvánkou spolu s návrhom rozpočtu na roky 2020-2022, dodatkom č.1/2019
k VZN č.4/2015 a stanoviskom HK. Navrhla zmenu v programe a to, aby bod žiadosti
občanov boli prejednávané až pred bodom rôzne.
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu

8. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ.
3. Návrh dodatku k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a ostatné poplatky na území Obce Litmanová.
4. Environmentálny fond – žiadosti na kanalizáciu a verejný vodovod.
5. Žiadosti občanov.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a 22021, 2022.
7. Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľad rozpočtu na roky 2021 a 2022.
8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
9. Rôzne.
10. Záver.
Uznesenie č. 1/8/2019:
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák
c) určuje

za zapisovateľa: Máriu Arendáčovú.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak , Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.
K bodu 2. Kontrola uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka obce, ktorá predložila
plnenie uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ.
Všetky uznesenia sú splnené.
Kontrola uznesení je prílohou zápisnice.
OZ informáciu o plnení uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ konaného 13.11.2019 zobralo
na vedomie.
Uznesenie č. 2/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.
K bodu č. 3 Návrh dodatku č.1/2019 k VZN č. 4/2015
Návrh dodatku č.1/2019 k VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a ostatné poplatky na území Obce Litmanová bol poslancom zaslaný
spolu s pozvánkou. Návrh bol poslancami prerokovaný a schválený. Po prehodnotení
jednotlivých možnosti sa poslanci uzniesli, že vývoz TKO zostane v roku 2020 nezmenený.
Bude formou žltých nálepiek – v dvojtýždňovom cykle a červených nálepiek –
v štvortýždňovom cykle.
Pri úhrade sumy na domácnosť, spolu do 55 eur bude nárok na červenú nálepku, od 56 do 111
eur na žltú nálepku, od 112 do 167 eur na žltú a červenú nálepku a od 168 eur na dve žlté
nálepky.
Pri úhrade nad 80 eur bude možnosť úhrady v dvoch splátkach.
Uznesenie č. 3/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
1. Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a poplatkoch nasledovne:
a) vo výške 20 eur na osobu za kalendárny rok /nad 80 eur 2 splátky/
b) ubytovacie lôžko 4,75 eur /lôžko/ rok
c) obec určuje cenu za odvoz jedného vreca odpadu mimo zaplatených odvozov z kuka
nádob v sume 3,00 eur za jedno biele vrece.

2. Obec v súlade § 82 ods. 2 a § 83 zákona o miestnych daniach a poplatkoch zníži
poplatok o 25% :
a) osobe, ktorá sa zdržuje na internáte po doložení potrebných dokladov do 31. januára
kalendárneho roka,
b) osobe, ktorá dovŕšila vek 70 rokov.
§ 3 ostatné poplatky takto:
1. iné poplatky
a) poplatok za odber vody na ubytovacie lôžko v súkromí 3,30 eur/rok
b) poplatok za údržbu verejného vodovodu 17,00 eur na osobu za kalendárny rok
/fakturovať 2 - krát do roka/
c) jednorazový poplatok za údržbu verejného vodovodu vo výške 20 eur za prípojku
k rodinnému domu, ktorý je obývaný príležitostne.
Hlasovanie:
Za: 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák,
Proti: 1, Mgr. Vasiľ Vislocký, Zdržal sa: 1, Ing. Jaroslav Rusiňak
Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.
K bodu č. 4 Enviromentálny fond – žiadosti na kanalizáciu a verejný vodovod
V tomto bode vystúpila p. starostka, ktorá prítomných informovala o možnosti
využitia príspevkov na kanalizáciu, resp. vodovod, po splnení podmienok v súlade so
zverejnenými výzvami.
Uznesenie č. 4/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
informáciu starostky o možnosti čerpania enviromentálneho fondu na výstavbu vodovodu
alebo kanalizácie.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce p. Mária Tomková, ktorá predložila
stanovisko HK k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 – 2022,
ktoré bolo poslancom zaslané elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.
OZ zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému
rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022.
Uznesenie č. 5/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému
roky 2021-2022.

rozpočtu na rok 2020 a výhľad na

Hlasovanie: Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.
Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0

K bodu 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 predniesol ekonóm
obce Ing. Lukáš Rusiňak, ktorý informoval prítomných, že navrhovaný rozpočet na rok 2020
je zostavený ako prebytkový, keď rozpočtované bežné príjmy obce sú o 500,00 eur vyššie
ako predpokladané bežné výdavky. Informoval o možnosti použitia rezervného fondu na
technické zhodnotenie vodovodu. Poslanci navrhovaný rozpočet na rok 2020 schválili, výhľad
rozpočtu na roky 2021 – 2022 zobrali na vedomie a taktiež schválili použitie RF.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Zverejnený :

Príjmy celkom

355 500,00

z toho:
Bežné príjmy obce

352 500,00

Kapitálové príjmy

0,00

Finančné príjmy

3 000,00

Výdavky celkom

355 000,00

z toho:
Bežné výdavky obce

352 000,00

Kapitálové výdavky

3 000,00

Finančné výdavky
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného
rozpočtu
/nesmie byť schodkový, iba v odôvodnených
prípadoch, ak sa čerpajú nevyčerpané
prostriedky
alebo iná mimoriadna situácia/

0,00

500,00

Rozdiel kapitálového rozpočtu
Rozdiel finančných operácií

- 3 000,00
3 000,00

Uznesenie č.6/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
Rozpočet Obce Litmanová na rok 2020
b) berie na vedomie
výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2021 a 2022
c) schvaľuje
použitie rezervného fondu v sume 3000 eur na technické zhodnotenie vodovodu.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0
Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak predložil poslancom návrh na úpravu schváleného rozpočtu
Obce Litmanová na rok 2019 podľa potreby na jednotlivé kapitoly.
Uznesenie č. 7/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
úpravu schváleného rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3 Obce Litmanová na rok 2019
podľa potreby na jednotlivé kapitoly.
b) schvaľuje
použitie rezervného fondu obce vo výške 4.450 eur na technické zhodnotenie vodovodu a vo
výške 1.845 eur na technické zhodnotenie auta lesníka MITSUBISHI Pajero Pinin.
K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti HK
Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý
obecné zastupiteľstvo schválilo a poverilo ju výkonom týchto kontrol. Tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 8/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020 a poveruje ju výkonom týchto kontrol.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0

5. Žiadosti občanov
a) p. Kleinová Anna – na 7. zasadnutí OZ bol menovanej schválený zámer odpredaja
časti obecného pozemku KN-C 571/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m2 za sumu
jedno euro z dôvodu osobitného zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku už
odkúpeného a zaplateného, ktorý bol zverejnený a na tomto zasadnutí bolo potrebné schváliť
odpredaj. Táto žiadosť sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ. Dôvodom sa javí potreba
vysvetlenia už začatých terénnych úprav na uvedenom pozemku.
b) TJ Družstevník Litmanová – žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
vo výške 4 tisíc eur. OZ dotáciu schválilo v dvoch častiach. Dotácia na jesennú časť
bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť.
c) FS Majdan Litmanová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 1500
eur. OZ dotáciu pre Folklórny súbor Majdan Litmanová vo výške 800,- eur na rok
2020. Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie
k 31.8.2020 v max. sume do 1 500 €.
Uznesenie č. 9/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
dotáciu pre TJ Litmanová vo výške 4.000,- eur na rok 2020 v dvoch častiach. Dotácia
na jesennú časť bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť.
b) schvaľuje
dotáciu pre Folklórny súbor Majdan Litmanová vo výške 800,- eur na rok 2020.
Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie
k 31.8.2020 v max. sume do 1 500 €.
Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0
d) Spišská katolícka charita – ADS Charita Stará Ľubovňa – žiadosť o poskytnutie
dotácie na rok 2020 vo výške 100,00 eur na dofinancovanie opatrovateľskej služby,
ktorý by použili na nákup zdravotníckych pomôcok. OZ dotáciu vo výške 100 eur
schválilo ako jednorazový finančný príspevok.
Uznesenie č. 10/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
jednorazový finančný príspevok pre Spišskú katolícku charitu – ADS Charita Stará Ľubovňa na
dofinancovanie opatrovateľskej služby na rok 2020 vo výške 100 eur.

Hlasovanie:
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0
e) žiadosť o odkúpenie jednotlivých pozemkov pod garážami z dôvodu osobitného zreteľa
a to:
1. Ján Rusiňak, Litmanová 59 - odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 a 565/5 do
novovytvorenej parcely KN-C 577/14
2. Michal Rinkovský, Litmanová
72 – na parcelách č.577/13 a 565/5 do
novovytvorenej parcely KN-C 577/15
3. Vasiľ Vislocký, Litmanová 186 - odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13
a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/16
4. Jozef Vislocký, Litmanová 47 – na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej
parcely KN-C 577/18
Obecné zastupiteľstvo preskúmalo jednotlivé žiadosti a schválilo zámer odpredaja
pozemkov pod garážami z dôvodu osobitného zreteľa.
f) Ing. Ján Kormaník – žiadosť o schválenie odpredaja obecného pozemku číslo parcely
KN-C 577/13 v k.ú. Litmanová.
Obecné zastupiteľstvo uvedené žiadosti neriešilo, vzhľadom na odchod poslanca Ing.
Jaroslava Rusiňáka, ktorý z vážnych rodinných dôvodov opustil zasadnutie OZ o 19.45
hod. Jeho odchodom nebola splnená podmienka 3/5 hlasovania poslancov.
K bodu 9. Rôzne
V tomto bode vystúpila p. starostka a navrhla schváliť termín konania Litmanovských
slávnosti v roku 2020, stanoviť termín zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020, ako aj
navýšiť sumu členského príspevku pre OO CR – na 1.252 € na rok 2020 (ide o sumu 2 € na
jedného obyvateľa).
Predstavenstvo OO CR navrhlo zvýšiť ČP na rok 2020 z dôvodu získania vyššej dotácie z MDaV SR,
pretože na výpočet dotácie sa berie do úvahy vybratá daň za ubytovanie a suma vybratých členských
príspevkov.

Uznesenie č. 11/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
Termín usporiadania Litmanovských slávnosti v roku 2020 na deň 01.08.2020.
b) schvaľuje
Termín zasadnutí OZ v roku 2020: 18. marec; 17. jún; 16. september a 25. november.
c) schvaľuje
Sumu členského príspevku pre OO CR „Severný Spiš-Pieniny“ na rok 2020 vo výške
1.252 €.
Hlasovanie:
Za: 4, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomní: 3, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav
Rusiňak, Nehlasovali: 0

Mgr. Nadežda Hlinková – zhodnotila rok starostky vo funkcii, ktorý bol náročný
a priniesol potrebu riešiť viacero urgentných situácii v obci a preto navrhla poslancom
zvážiť navýšenie platu p. starostky. Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo situáciu
a schválilo jednorazové navýšenie platu pre starostku za mesiac december 2019 vo výške
50%.
Uznesenie č. 12/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje
jednorazové navýšenie platu pre starostku za mesiac december 2019 vo výške 50%.
Hlasovanie:
Za: 4, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomní: 3, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav
Rusiňak, Nehlasovali: 0
K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za vynaložené úsilie počas celého roka a
zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,20 hod.
Zapísal/(a): Mária Arendáčová
V Litmanovej, 23.12.2019

....................................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Nadežda Hlinková

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

Marián Kuščák

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

