Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného
dňa 06.05.2020
Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký,
Neprítomný: Ing. Martin Hlinka,
Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková – zamestnanci obce.
Mária Tomková – kontrolórka obce

Prítomní:
Poslanci:

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice
9. zasadnutie OZ začalo oneskorene o 15:45 hod. za sprísnených hygienických
opatrení. Obec zabezpečila dezinfekčné prostriedky pre prítomných, boli vydezinfikované.
vnútorné priestory OcÚ a bola zabezpečená technika na audiovizuálny záznam.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že 1 poslanec sa
ospravedlnil. OZ je zasadania schopné. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý
bol poslancom vopred doručený a bol obsahom pozvánky.
Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli.
Poslanci program schválili, OZ určilo za zapisovateľa Ing. Lukáša Rusiňaka, zvolilo NK a
overovateľov zápisnice: Lukáš Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie
programu 9.zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 8. zasadnutia OZ.
3. Mimoriadna situácia na území Obce Litmanová.
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018.
6. Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zab. soc. služieb –
zvýšenie ročného príspevku na rok 2020.
7. Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády č. 13 zo dňa 15.01.2020 – oznámenie.
8. Materská škola – implementácia projektu
9. Žiadosti.
10. Rôzne.
11. Záver.

Uznesenie č. 1/9/2020:
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: Lukáš Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňák
c) určuje za zapisovateľa: Ing. Lukáš Rusiňak.
Hlasovanie:
Za: 6, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký, Lukáš Hlinka
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.

K bodu č. 2 Kontrola uznesení z 8. riadneho zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková, ktorá predložila plnenie
uznesení z 8. riadneho zasadnutia OZ.
Všetky uznesenia sú splnené.
Kontrola uznesení je prílohou zápisnice.
OZ informáciu o plnení uznesení z 8. riadneho zasadnutia OZ konaného 13.12.2019 zobralo
na vedomie.
Uznesenie č. 2/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 8. riadneho zasadnutia OZ.

K bodu č. 3 Mimoriadna situácia na území Obce Litmanová
Starostka obce informovala o prijatých opatreniach na území Obce Litmanová
v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Doposiaľ je zatvorená prevádzka MŠ, do
miestnych potrávim sa vchádza len s prekrytím horných dýchacích ciest, nepretržite sa
občania informujú o aktuálnej situácii na úradnej tabuli, web. stránke obce, SMS
a v miestnom rozhlase. Po dohode s prevádzkovateľom potravín je zabezpečená donáška
potravín pre seniorov do ich domácnosti a aj donáška obedov, ktorú zabezpečujú zamestnanci
obce.
V súlade s pokynmi bola uzatvorená prevádzka KD, posilňovne a multifunkčného
ihriska. Obec zabezpečila ušitie ochranných rúšok pre zamestnancov a rizikovú skupinu
starších obyvateľov a pravidelne informovala OR PZ SR o občanoch, ktorí boli v domácej
karanténe. Tým zároveň prostredníctvom SMS správ poskytovala informácie o aktuálnom
dianí, o ich povinnostiach a podporovala zvládať predpísaný režim.

Uznesenie č. 3/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informáciu o opatreniach obce počas mimoriadnej situácie.

K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
Kontrolórka obce p. Mária Tomková prečítala správu o kontrolnej činnosti HK na rok
2019. Predložená správa je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti HK na rok
2019.

K bodu č. 5 Správa nezávislého audítora za rok 2018
Starostka obce informovala o správe audítora za rok 2018 – správa o overení
individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou správou obce
Litmanová za účtovné obdobie roka 2018.
Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková konštatovala, že podľa výsledku auditu účtovná
závierka poskytuje pravdivý obraz finančnej situácie Obce Litmanová k 31.12.2018
a výsledok poukazuje nato, že v roku 2018 bolo na obci účtované v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne výhrady ani pripomienky.
Uznesenie č. 5/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Litmanová
za účtovné obdobie roka 2018
Hlasovanie:
Za: 6, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký, Lukáš Hlinka.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.

K bodu č. 6 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zab. soc.
služieb – zvýšenie ročného príspevku na rok 2020
Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa predložilo Obci
Litmanová písomný návrh Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre
zabezpečenie sociálnych služieb. Dodatok predkladajú na schválenie z dôvodu vyúčtovania
činnosti Spoločného obecného úradu na zabezpečenie sociálnych služieb za rok 2019 a po
zohľadnení nárastu výdavkov úradu navrhujú výšku príspevku obcí na rok 2020 – 1,15 € na
jedného obyvateľa obce na rok.
Uznesenie č.6/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie
sociálnych služieb – zvýšenie ročného príspevku na jedného obyvateľa – 1,15 € na
rok 2020
Hlasovanie:
Za: 6, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,
Mgr. Vasiľ Vislocký, Lukáš Hlinka.
Proti: 0 Zdržalo sa: 0 Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka, Nehlasovali: 0.

K bodu č. 7 Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády č. 13 zo dňa 15.01.2020 –
oznámenie
Obci Litmanová bola MF SR poskytnutá na základe uznesenia vlády č. 13 zo dňa
15.01.2020 dotácia v sume 20.000 €, ktorá je určená na renováciu priestorov KD. OZ
navrhuje riešiť v KD prioritne vstupné priestory chodby a výmenu dverí. Starostka obce
zrealizuje prieskum trhu a bude poslancov OZ informovať.
Uznesenie č. 7/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 13 zo
dňa 15.01.2020 v sume 20.000 €.

K bodu č. 8 Materská škola – implementácia projektu
V mesiaci apríl 2020 sa začala realizácia stavebných prác v MŠ v obci. Ide
o implementáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová,
kód projektu: 310041K313. V súlade so Zmluvou o dielo č. 1/2020 uzavretou medzi
spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o., Sabinov a našou Obcou Litmanová bolo dňa 20.04.2020

odovzdané stavenisko. K dnešnému dňu je potrebné navýšenie fin. prostriedkov z rozpočtu
obce na ústredné vykurovanie. Zhotoviteľ predložil rozpočet na sumu 4 632,48 €. Je
predpoklad aj ďalšieho navýšenie. Plánovaný kontrolný deň na stavbe má byť 11.05.2020.
Prevádzka MŠ je v súčasnosti pozastavená.
Uznesenie č. 8/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informáciu o implementácii projektu

K bodu č. 9 Žiadosti
Vzhľadom na dnešné neverejné zasadnutie OZ, žiadosti týkajúce sa odpredaja
pozemkov vo vlastníctve obce sú odročené. V súlade s platnou legislatívou, nie je možné
riešiť odpredaj majetku na neverejnom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 9/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie odročenie žiadosti občanov týkajúcich sa odpredaja pozemkov vo
vlastníctve obce.

K bodu č. 10 Rôzne
Starostka obce ocenila spoluprácu obce s OR PZ SR v Starej Ľubovni pri realizovaní
bezpečnostno-preventívnych akcií zameraných na pohyb skútrov v KÚ obce. Taktiež
informovala o plánovaných obdobných akciách aj v tomto období. Ide o dlhodobú situáciu.
Na potrebu riešenia poukazujú nielen domáci obyvatelia ale aj turisti.
Starostka informovala aj o vyjadrení SVP, ktorý zaradil tento rok do plánu svojich
úloh na požiadanie obce aj údržbu a úpravu okolia vodného toku Veľký Lipník, k.ú.
Litmanová. Ide o potrebu výrezu náletových drevín na brehoch koryta, čo je v kompetencii
správcu vodného toku.
Múzeum Spiša požiadalo obec o finančnú podporu k vydaniu monografie „Dejiny
Rusínov na Spiši“. Šlo by o spolufinancovania vydania knihy. V súčasnosti však nie je možné
spolufinancovanie knihy.
Na úradnej tabuli bola zverejnená informácia poskytnutá Zberovou spoločnosťou
EKOS spol. s.r.o. o úrovni triedenia komunálneho odpadu, pričom v roku 2019 je to 25,59 %,
čo je nárast oprosti roku 2018, kedy to bolo 18,43 %. Sadzba poplatku pre rok 2020 je v sume
22 €/1 t.
V spolupráci s DPO SR obec rieši možnosti zaradenia Tatry Cas32 T815 do osobitnej
evidencie ministerstva vnútra. Zároveň zisťujeme aj možné dôsledky takejto evidencie.

Bol predbežne určený termíny OZ na rok 2020 – ďalšie OZ by sa mali konať v dňoch
24.06., 23.09., 09.12.2020.
Mgr. Nadežda Hlinková požiadala starostku o informácie:
- či evidujeme nedoplatky na platbách TKO od obyvateľov?
- aký je stav vody vo vodojemoch?
- či sa Litmanovské slávnosti budú konať?
Starostka odpovedala, že v súčasnosti obec eviduje štyri domácnosti, ktoré ešte neuhradili
poplatok za vývoz TKO.
Vody je vo vodojemoch od poslednej poruchy stále dostatok, ide tzv. prepadom, no však
prítoky sú slabšie.
Ing. Jaroslav Rusiňák poukázal na aktuálnosť opatrení počas mimoriadneho stavu. Spoločne
poslanci a starostka skonštatovali, že v tomto roku 2020 sa Litmanovské slávnosti nebudú
realizovať.
Uznesenie č. 10/9/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) berie na vedomie informácie starostky, ktoré boli odprezentované

K bodu č. 11 Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za vynaložené úsilie a zasadnutie OZ ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:35 hod.
Zapísal/(a): Ing. Lukáš Rusiňak
V Litmanovej 11.05.2020

...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Lukáš Hlinka

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

Ing. Jaroslav Rusiňak

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

