
Zápisnica 
z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

konaného dňa 23.06.2020 
________________________________________________________________ 
 
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,  
Ostatní:  Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková  – zamestnanci obce. 

Mária Tomková – kontrolórka obce  
Vasiľ Dzadík  

 
 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a  

 overovateľov zápisnice 
 

11. zasadnutie OZ začalo o 15:30 hod. za sprísnených hygienických opatrení. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla starostka obce Mgr. 
Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých a konštatovala, že všetci poslanci sú prítomní a 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 Ivanu Sokoľákovú, zvolilo NK a 
overovateľov zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková, Mgr. Vasiľ Vislocký. 
 
 
 

Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie 
programu 11. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 10. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
3. Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 
4. Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2019. 
5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2020.  
6. Plán činnosti HK obce na 2.  polrok 2020. 
7. Žiadosť DHZO o poskytnutie finančných prostriedkov. 
8. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 
 

 



Uznesenie č. 1/11/2020 
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Mgr. Vasiľ Vislocký 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0  Nehlasovali: 0 
 
 

2.  Kontrola uznesení z 10. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 
Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková v tomto bode vystúpila a predložila plnenie  

uznesení z 10. riadneho zasadnutia OZ. Uznesenia sú splnené. V plnení zostalo uznesenie č. 
9/9/2020, ohľadom odročenia žiadosti občanov týkajúcich sa odpredaja pozemkov vo 
vlastníctve obce.  Žiadosti budú predmetom dnešného 11. zasadnutia OZ. Kontrola uznesení 
je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 2/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesení z 10. mimoriadneho zasadnutia OZ.  
 
 

3.  Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 

 
Hlavná kontrolórka predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 

a zároveň uviedla, že návrh záverečného účtu obce za rok 2019 ako aj celkové spracovanie 
ekonomickej agendy v obci za rok 2019 je vedené prehľadným a precíznym spôsobom. 
Obec hospodárila zodpovedne, plnila si svoje zákonné povinnosti, má dobrú finančnú 
kondíciu a predpoklady k ďalšiemu rozvoju.  
Hlavný kontrolór obce odporučil OZ schváliť záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 
Uvedené stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 3/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 
 

 
 



4.  Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2019. 

 
V tomto bode bol predložený na schválenie návrh Záverečného účtu obce Litmanová 

za rok 2019. Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak informoval, že záverečný účet bol poslancom 
OZ zaslaný v predstihu na ich emailové adresy a zverejnený na úradnej tabuli a stránke obce 
v zákonom stanovenej lehote. Následne vyzval poslancov, aby sa pýtali na konkrétne položky 
ktoré im je potrebné vysvetliť.  K návrhu záverečného účtu nemali poslanci žiadne otázky. Po 
prerokovaní bol následne záverečný účet poslancami schválený. Návrh záverečného účtu 
Obce Litmanová za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 4/11/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019. OZ schvaľuje prerokovanie Záverečného 
účtu obce Litmanová za rok 2019 podľa §16, odst. 10, písm a, Zákona č.583/2004 Z.z. 
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 24 906,51 € z prebytku hospodárenia 
a zostatku finančných operácií a tiež schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo 
výške 180,48 € na vybavenie kuchyne podnikateľskej činnosti. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0  Nehlasovali: 0 
 
 

5.  Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2020 
 

Hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020, v ktorej 
uviedla, že kontrolou neboli zistené nedostatky v správnosti a úplnosti dokladov 
zamestnancov  Obecného úradu Litmanová v osobných spisoch, drobné nedostatky /chýbajúci 
doklad o dosiahnutom vzdelaní/ boli odstránené počas vykonávania kontroly.  

Úplné stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 5/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
HK obce za 1. polrok 2020 
 
 
 
 
 



6.   Plán činnosti HK obce na 2.  polrok 2020 
 

Hlavná kontrolórka predložila svoj plán činnosti na 2. polrok 2020, ktorý je prílohou 
zápisnice. 

 
Uznesenie č. 6/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. 
polrok 2020 a poveruje HK výkonom týchto kontrol. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0  Nehlasovali: 0 
 
 

7.   Žiadosť DHZO o poskytnutie finančných prostriedkov 
 
 V tomto bode starostka obce poprosila prítomného  predsedu DHZO p. Dzadíka,, aby 
podrobnejšie uviedol účel, na čo by mali byť použité žiadané finančné prostriedky. 
Vyjadrenie p. Dzadíka „Prostriedky by využili na účasť na rôznych súťažiach, na  poplatky a 

tiež potrebujú na oblečenie a doplnenie výbavy na súťaže“. Poslanci požiadali predsedu 
DHZO konkretizovať „čo potrebujú doplniť a akým majetkom doposiaľ DHZO disponuje?“ 
p. Dzadík uviedol, že „je predsedom výboru už 3 roky, ale takú informáciu nevie uviesť“.  
 
Uznesenie č. 7/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z dôvodu, že 
predseda DHZO nevedel konkretizovať dôvody použitia finančného príspevku. 

Obec Litmanová zaväzuje predsedu DHZO vykonaním fyzickej kontroly 
inventarizácie majetku s najneskorším termínom písomného doloženia do 31.07.2020. 
Predseda DHZO určí komisiu, ktorá vykoná inventarizáciu majetku za prítomnosti dvoch 
poslancov (Lukáš Hlinka, Marián Kuščák) a zistí skutočný stav všetkého majetku DHZO. 
Ekonóm obce pripraví zostavu majetku, ktorá sa následne porovná so skutočným stavom 
fyzickej kontroly. Výsledok bude predložený na najbližšom termíne OZ. 
 

Hlasovanie: 
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

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

 

 
 
 



8.   Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov 

 
A. 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 - odkúpenie pozemku 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 – odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 a 565/5 do 

novovytvorenej parcely KN-C 577/18 
Obecné zastupiteľstvo preskúmalo jednotlivé žiadosti a schvaľuje zámer 

odpredaja pozemkov pod garážami z dôvodu osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 8/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer odpredaja  nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce, nachádzajúcej  sa v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, 
zapísaná na LV č. 1481, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, 
ktorá  vznikla  na základe GO plánu č. 64/2019, úradne overený pod číslom G1-462/2019 zo 
dňa 24.07.2019,  v prospech nadobúdateľov:  

1. Jána Rusiňaka, Litmanová 59, odkúpenie pozemku na parcelách č. 577/13 a 565/5 do 
novovytvorenej parcely KN-C 577/14, o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha. 

2. Michala Rinkovského, Litmanová 72, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 
a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/15, o výmere 46 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha. 

3. Vasiľa Vislockého, Litmanová 186, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 
a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/16, o výmere 43 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha. 

4. Jozefa Vislockého, Litmanová 47, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 a 565/5 
do novovytvorenej parcely KN-C 577/18, o výmere 35 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha,  

spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku. 
 

Hlasovanie: 
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

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

 
 
 



B. Ing. Ján Kormaník. Litmanová 207 – Žiadosť o schválenie odpredaja obecného 
pozemku číslo parcely KN-C 577/13 v KÚ Litmanová.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová sa zaoberalo touto žiadosťou a dospelo 
k záveru, že nesúhlasí s predajom obecného pozemku, parcela č. KN-C 577/13 
zapísanej v KÚ Litmanová, pre Ing. Jána Kormaníka, Litmanova 207. 
 

Uznesenie č. 9/11/2020 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom obecného pozemku, parcela č. KN-C 

577/13 zapísanej v KÚ Litmanová, pre Ing. Jána Kormaníka, Litmanova 207. 
 

Hlasovanie: 
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

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

C. Anna Kleinová, rod. Korčáková, Popradská 1769/70, PSČ 064 01 Stará Ľubovňa - 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  

Na základe schváleného zámeru predaja nehnuteľnosti, uznesenie č. 7/7/2019 
(vyvesený dňa 22.11.2019 po dobu 15 dní), obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 
8 písm. e) schválilo odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Jedna sa o pozemok, 
ktorý bol už jedenkrát menovanou odkúpený a zaplatený v minulosti. Účelom je 
vytvorenie si parkovacích miest.  

 
Uznesenie č. 10/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: časti parc. č. KN-C 571/1, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie ako novovzniknutá parc. č. KN-C 571/16 zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 87 m2, ktorá  vznikla  na základe vyhotoveného GO plánu č. 72/2018, 
úradne overený pod číslom G1-653/2018 zo dňa 22.11.2018 v katastrálnom území Litmanová, 
okres Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni pre nadobúdateľa p. Anna Kleinová, rod. 
Korčáková, Popradská 1769/70, PSČ 064 01 Stará Ľubovňa, spôsobom podľa citovaného 
zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkoprávneho vysporiadania a to 1,00 euro za celý pozemok.  

 
Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 

 

Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkoprávnemu  
vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľa na účel vytvorenia parkovacích miest. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0  Nehlasovali: 0 



D. Miroslav Hlinka, Litmanová 134 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na 
parcelách 307/2, 301, 302/2, 570/11 so zámerom legálneho prechodu k rodinnému 
domu.  

Obecné zastupiteľstvo skúmalo túto žiadosť a schvaľuje zámer odpredaja 
pozemku z dôvodu osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie č. 11/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce, nachádzajúcej  sa v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, 
ktorá  je zapísaná  na LV č. 1481, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej 
Ľubovni, v prospech nadobúdateľa Miroslava Hlinku, Litmanova 134, spôsobom podľa 
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku. Žiadateľ po dohode s obcou doloží vypracovaný 
geometrický plán, preukazujúci výmeru novovzniknutej parcely v rozsahu najviac do 500 m2.  
 
Hlasovanie: 

Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržal sa: 1- Ing. Martin Hlinka Neprítomný: 0         Nehlasovali: 0 
 
 
E. Katarína Jones Rusiňáková, Litmanová 14 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

na parcele č. 568 o výmere 38m2 so zámerom vysporiadania prístupovej cesty na 
pozemok (KN-C 512), kt. slúži ako hospodársky vchod a prejazd traktorom.  

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť prehodnotilo a schvaľuje zámer odpredaja 
nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie č. 12/11/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce, nachádzajúcej sa v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa,  
zapísaná  na LV č. 1481, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, 
ktorá  vznikla   na základe GO plánu č. 33/2020, úradne overený pod číslom G1-189/2020 zo 
dňa 08.04.2020, v prospech nadobúdateľa Kataríny Jones Rusiňákovej, Litmanová 14, 
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 56 m2, druh pozemku zastavané 
plochy. 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržal sa: 1- Ing. Martin Hlinka Neprítomný: 0         Nehlasovali: 0 
 
 
 



F. Jozef Eliáš, Litmanová 137 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová vyzýva žiadateľa Jozefa Eliáša, 

Litmanová 137, o doplnenie vecného dôvodu odpredaja obecného pozemku do 
osobného vlastníctva. 

 
 

9.   Rôzne 
 Starostka obce informovala o podnetoch občanov, na základe ktorých je plánované 
stretnutie so zástupcom dopravného inšpektorátu OR PZ za účelom riešenia bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky v časti miestnej komunikácie a aj cesty III. triedy. 

 
Uznesenie č. 13/11/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu starostky.  
 
 

10.   Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00 hod. 
 
 
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková 
 
 
 
V Litmanovej 01.07.2020 
 
                                                                                                         ........................................... 
                                                                                                             Mgr. Nataša Hlinková 
                                                                                                                     starostka obce 
 
Overovatelia:  
 
Mgr. Nadežda Hlinková      ......................................... 
 
Mgr. Vasiľ Vislocký       ......................................... 


