Zápisnica
z 13. mimoriadneho, neverejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 26.10.2020
______________________________________________________________
Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Neprítomný: Ing. Jaroslav Rusiňak
Ostatní:
Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková – zamestnanci obce.
Prítomní:
Poslanci:

1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice
13. mimoriadne, neverejné 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 OZ je
zasadania schopné so 6 poslancami. 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: Lukáš Hlinka, Marián Kuščák

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie
programu 13. mimoriadneho, neverejného zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ.
3. Bezúročná návratná finančná výpomoc.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1.
5. Rôzne.
6. Záver.
Uznesenie č. 1/13/2020
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, Marián Kuščák
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková.
Hlasovanie:
Za: 6 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

2.
Kontrola uznesení z 12. zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie
uznesení z 12. riadneho zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto
zastupiteľstva boli splnené.
V plnení zostali tieto uznesenia:
8/11/2020, kde bol schválený zámer odpredaja obecných pozemkov pod garážami a kde boli
podané žiadosti občanov na ich odkúpenie.
11/11/2020, kde žiadateľ p. Miroslav Hlinka (134) má doručiť riadne zapísaný GO, na
základe ktorého má byť zverejnený zámer odpredaja pozemku.
12/11/2020, v ktorom bol schválený zámer odpredaja obecného pozemku pre Katarínu Jones
Rusiňákovú (14) na základe podanej žiadosti.
V plnení tiež zostala žiadosť na odpredaj obecného pozemku pre – p. Ľubomír Šesták.
Uznesenie č. 2/13/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 12. zasadnutia OZ.

3.
Bezúročná návratná finančná výpomoc
Do konca októbra 2020 je možné samosprávam požiadať z dôvodu výpadku príjmov
o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na základe podanej žiadosti na MF SR. Súčasťou
žiadosti je uznesenie OZ. Vzhľadom na uvedené starostka obce informovala o vhodnosti
požiadať o NFV.
Uznesenie č. 3/13/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s kompenzáciou výpadku príjmov
ovplyvnenou pandémiou covid-19 prijatím bezúročnej NFV /návratná finančná výpomoc/
vo výške 11.967,-EUR, čo je prepočítaný výpadok dane z príjmov FO za rok 2020 pre obec
Litmanová, s odkladom prvej splátky do roku 2024.
Hlasovanie:
Za: 6 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

4.
Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce požiadala ekonóma obce Ing. Lukáša Rusiňaka o predloženie návrhu
Rozpočtového opatrenia č. 1. Tento detailne vysvetlil presuny rozpočtových prostriedkov v
rámci rozpočtu. Taktiež navrhol použitie prostriedkov rezervného fondu /RF/. Prítomní
poslanci predložený návrh prijali bez námietok, rozpočtové opatrenie č. 1 a účelové použitie
prostriedkov rezervného fondu schválili.

Uznesenie č. 4/13/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov
rezervného fondu na bežné výdavky, a to na implementačné služby vo výške
6.000,-€ a na externý manažment 3.000,-€ v projekt MŠ.
b) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
zhodnotenia majetku v projekte MŠ vo výške 21.000,-€.
c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorá je prílohou zápisnice
Hlasovanie:
Za: 6 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

5.
Rôzne
V bode rôzne starostka informovala o priebežných informáciách a organizácii na
celoplošné testovanie Covid 19.

Uznesenie č. 5/13/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu starostky.

6.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončila o 17:15 hod.

Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková

V Litmanovej 04.11.2020

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

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

Marián Kuščák

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

