Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,
konaného dňa 21.12.2020
______________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký

Neprítomný:
Ostatní:
Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková, Ing, Mária Tomková, Bc. Michal
Rinkovský – zamestnanci obce.
Prezenčná listina je prílohou zápisnice.

1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice
14. 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 7
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: Ing. Martin Hlinka, Mgr. Vasil Vislocký

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie
programu 14. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.
3. Rozpočtové opatrenie č. 2.
4. Žiadosti občanov.
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita, TJ Družstevník, FS Majdan.
6. Stanovisko obce k projektovej dokumentácii – apartmánové domy s vybavenosťou.
7. VZN obce Litmanová – návrhy č.
 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce,
 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce,
 3/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce,
 4/2020 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce,
 5/2020 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce
Litmanová a ich spoplatnenie.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a 2022, 2023.
9. Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023.

10. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021.
11. Správa z kontrolnej činnosti za II. polrok 2020.
12. Správa nezávislého audítora za rok 2019 – z overenia dodržiavania povinnosti obce
Litmanová podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.
13. Grantový program Zelené oázy – informácia o možnosti podať žiadosť.
14. Projektová dokumentácia – riešenie troch mostov v obci.
15. Nápad pre 3 generácie – podanie žiadosti o grantový program Poštová banka.
16. Rôzne.
17. Záver.
Uznesenie č. 1/14/2020
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: Ing. Martin Hlinka, Mgr. Vasil 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. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

2.
Kontrola uznesení z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie
uznesení z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto
zastupiteľstva boli splnené.
V plnení stále zostali uznesenia, ktoré sú predmetom riešenia dnešného zastupiteľstva.
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 bude 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. 2/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.

3.
Rozpočtové opatrenie č. 2.
Starostka obce požiadala ekonóma obce Ing. Lukáša Rusiňaka o predloženie návrhu
Rozpočtového opatrenia č. 2. 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. 2 a účelové použitie
prostriedkov rezervného fondu schválili. Rozpočtové opatrenie č.2 je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 3/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, a to na
kúpu auta značky HYUNDAI I30 WGN FL 1.5I FAMILY vo výške 15.999,-€
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré je prílohou zápisnice
Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

4.
Žiadosti občanov
A. Žiadosť o odkúpenie jednotlivých pozemkov pod garážami z dôvodu osobitného zreteľa a
to:
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. Vasila 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.
Na základe schváleného zámeru odpredaja nehnuteľnosti, uznesenie č. 8/11/2020 (vyvesený
dňa 20.07.2020 po dobu 15 dní), obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
schválilo odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 4/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce:
- na parcelách č. 577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/14, o výmere 53
m2, druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Ján Rusiňak, Litmanová 59, 065
31 Jarabina,
- na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/15, o výmere 46
m2, druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Michal Rinkovský, Litmanová
72, 065 31 Jarabina,
- na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/16, o výmere 43
m2, druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Vasil Vislocký, Litmanová 186,
065 31 Jarabina

-

na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/18, o výmere 35
m2, druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Jozef Vislocký, Litmanová 47,
065 31 Jarabina,

ktoré vznikli na základe vyhotoveného GO plánu č. 64/2019, úradne overený pod číslom G1462/2019 zo dňa 24.07.2019 v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v
Starej Ľubovni, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na účel majetkovoprávneho 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 majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľov na účel vytvorenia parkovacích miest pre
osobné motorového vozidlá.
Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B. 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.
Žiadateľ p. Miroslav Hlinka elektronicky doručil vypracovaný návrh geometrického plánu
pred dňom OZ. OZ súhlasilo so zverejnením zámeru odpredaja (uznesenie 11/11/2020) po
doplnení presných m2 podľa zapísaného GP ( viď. zápisnica OZ zo dňa 23.09.2020).
Uznesenie č. 5/14/2020
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, ktorá vznikla na základe GO plánu č. 45/2020, úradne overený pod číslom G1561/2020 zo dňa 31.08.2020, v prospech nadobúdateľa Miroslava Hlinku, Litmanova 134,
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 113 m2, druh
pozemku zastavané plochy.
Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

C. 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
Na základe schváleného zámeru predaja nehnuteľnosti, uznesenie č. 12/11/2020 (vyvesený
dňa 22.07.2020 po dobu 15 dní), obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
schválilo odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Účelom je vysporiadania prístupovej
cesty na pozemok, ktorý slúži ako hospodársky vchod a prejazd traktorom.
Uznesenie č. 6/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) vo vlastníctve obce parc. č. KN-E 568, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie ako novovzniknutá parc. č. KN-C 568/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
56 m2, ktorá vznikla na základe vyhotoveného GO plánu č. 33/2020, úradne overený pod
číslom G1-189/2020 zo dňa 08.04.2020 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 Katarína Jones Rusiňáková, Litmanová
14, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania a vysporiadania
prístupovej cesty na pozemok, ktorý slúži ako hospodársky vchod a prejazd traktorom.
Cena za m2 je 5,00 €.
Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci
Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľa na účel vysporiadania prístupovej cesty na
pozemok, ktorý slúži ako hospodársky vchod a prejazd traktorom.

Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
D. Ľubomír Šesták, Jarabina 3, 065 31 Jarabina – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na
parcelách C 578/11 = 671m2, C 578/15 = 54 m2, E 1391/1 = 137 m2, E 1392/1 = 125 m2,
E 1393 = 288m2, E 1394 = 177m2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová sa znovu zaoberalo podanou žiadosťou a dospelo
k záveru, že nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcelách podľa uvedenej žiadosti,
pre Ľubomír Šesták, Jarabina 3, 065 31 Jarabina z dôvodu plánovanej výstavby rodinných
domov, a stým súvisiacimi pozemkovými úpravami, ktoré sú v štádiu plánovania. Po ich
zrealizovaní by tak došlo k možnosti vybudovania radovej výstavby
pre viacero
nehnuteľností.

Uznesenie č. 7/14/2020
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcelách C
578/11 = 671m2, C 578/15 = 54 m2, E 1391/1 = 137 m2, E 1392/1 = 125 m2, E 1393 =
288m2, E 1394 = 177m2, zapísanej v KÚ Litmanová, pre Ľubomír Šesták, Jarabina 3, 065 31
Jarabina.

Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

5.
Žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita, TJ Družstevník,
FS Majdan
A. Spišská katolícka charita – ADS Charita Stará Ľubovňa – žiadosť o poskytnutie dotácie na
rok 2021 vo výške 100 eur na nákup zdravotníckych pomôcok pre skvalitnenie života
klientov.
Uznesenie č. 8/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje jednorazový finančný príspevok na
rok 2021 vo výške 100 eur pre Spišská katolícka charita – ADS Charitas Stará Ľubovňa na
nákup zdravotníckych pomôcok pre skvalitnenie života klientov.
Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B. TJ Družstevník Litmanová – žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo
výške 4.000 eur.
Uznesenie č. 9/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje dotáciu pre Telovýchovná jednota
Družstevník Litmanová vo výške 4.000 eur na rok 2021 v dvoch čiastkach. Dotácia na
jesennú časť bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť a to z mysle zmluvy
o poskytnutí finančnej dotácie.
Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
C. FS Majdan Litmanová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1500 eur.
Uznesenie č. 10/14/2020:

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie
„Folklórny súbor Majdan Litmanová“ vo výške 800 eur na rok 2021. Prípadná potrebná
ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie k 31.8.2021 v max. sume do 1 500
eur v z mysle zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie.

Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

6.
Stanovisko obce k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie –
apartmánové domy s vybavenosťou
Starostka predložila poslancom OZ projektovú dokumentáciu apartmánových domov
pre územné rozhodnutie, ktorých výstavba je plánovaná v areáli Skicomp-Fakľovka. Poslanci
OZ adresovali viacero otázok, ktoré sú skôr kladené na projektanta apartmánových domov.
Preto tento bod bude riešený na ďalšom zasadnutí OZ, na ktoré bude písomne pozvaný Ing.
arch. Rudolf Kruliac.
Uznesenie č. 11/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie projektovú dokumentáciu
apartmánových domov pre územné rozhodnutie.

7.
VZN obce Litmanová
Návrhy VZN č.1-5/2020 boli zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
K týmto návrhom VZN boli v určenej lehote doručené dva podnety (k návrhu VZN
č.1/2020 a k VZN č. 5/2020), ktoré sú zapracované do platných znení VZN. Na OZ boli
všetky VZN poslancami prerokované a schválené. VZN sú prístupne na webovej stránke obce
a k nahliadnutiu sú tiež na Obecnom úrade Litmanová.
A. VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Litmanová.
Vývozy budú formou žltých nálepiek – v dvojtýždňovom cykle a
červených nálepiek – v štvortýždňovom cykle.
Pri úhrade sumy na domácnosť:
spolu do 64 eur bude nárok na červenú nálepku,
od 65 do 128 eur na žltú nálepku,
od 129 do 192 eur na žltú a červenú nálepku,
od 193 eur a viac na dve žlté nálepky.
Pri úhrade nad 92 eur bude možnosť úhrady v dvoch splátkach.
Uznesenie č. 12/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litmanová.

Hlasovanie:
Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B. VZN č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce,
Uznesenie č. 13/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území obce Litmanová.
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
C. VZN č. 3/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce,
Uznesenie č. 14/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 3/2020 o dani
z nehnuteľnosti na území obce Litmanová.
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
D. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce,
Uznesenie č. 15/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 4/2020 o miestnych daniach
a ostatných poplatkoch na území obce Litmanová.
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
E. VZN č.5/2020 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe
obce Litmanová a ich spoplatnenie
Uznesenie č. 16/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č.5/2020 ktorým sa určujú
pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie.

Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

8.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a 2022,
2023
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce p. Mária Tomková, ktorá predložila
stanovisko HK k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023,
ktoré bolo poslancom zaslané elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 17/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2021 a výhľad na roky 2022-2023.

9.
Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 predniesol ekonóm
obce Ing. Lukáš Rusiňak. Poslanci navrhovaný rozpočet na rok 2021 schválili, výhľad
rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 18/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje rozpočet Obce Litmanová na rok 2021
a berie na vedomie výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2022 a 2023
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

10.
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý obecné
zastupiteľstvo schválilo a poverilo ju výkonom týchto kontrol. Tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 19/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na I.
polrok 2021 a poveruje ju výkonom týchto kontrol.
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,

Proti: 0

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

11.
Správa z kontrolnej činnosti za II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020, v ktorej
uviedla, že kontrolou neboli zistené nedostatky v správnosti a úplnosti dokladov
zamestnancov obecného úradu.
Úplné stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 20/14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
HK obce za II. polrok 2020

12.
Správa nezávislého audítora za rok 2019 – z overenia dodržiavania
povinnosti obce Litmanová podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách
Starostka obce informovala o správe audítora za rok 2019 – správa o overení
individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou správou obce
Litmanová za účtovné obdobie roka 2019.
Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková konštatovala, že podľa výsledku auditu účtovná
závierka poskytuje pravdivý obraz finančnej situácie Obce Litmanová k 31.12.2019
a výsledok poukazuje nato, že v roku 2019 bolo na obci účtovane 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. 21/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu audítora o overení
individuálnej účtovnej závierky Obce Litmanová za účtovné obdobie roka 2019.

13.
Grantový program Zelené oázy – informácia o možnosti podať žiadosť
O možnosti riešiť zeleň v obci prostredníctvom grantového programu informovala
starostka obce.

Uznesenie č. 22/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie možnosť podať žiadosť
na grantový program Zelené oázy.

14.
Projektová dokumentácia – riešenie troch mostov v obci
Starostka obce informovala prítomných o doručení cenovej ponuky súvisiacej
s vypracovaním projektovej dokumentácie stavby na rekonštrukciu jestvujúcich mostov –
v počte 3 od firmy SL Projekt, s.r.o. Stará Ľubovňa.
Uznesenie č. 23/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer k projektovej dokumentácii
na riešenie troch mostov v obci Litmanová
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

15.
Nápad pre 3 generácie – podanie žiadosti o grantový program Poštová
banka
Obec sa zapojila do grantu Poštovej banky. Cieľom projektu Nikdy nie som sám je
„rozvíjať hlavne sociálny a osobnostný rozvoj detí, ich citlivosť a vnímavosť pre druhých,
empatiu a zdravú vzťahovú väzbu“
Uznesenie č. 24/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie podanie žiadosti o grantový
program Poštová banka - Nápad pre 3 generácie.

16.
Rôzne
V bode rôzne Bc. Michal Rinkovský informoval OZ o stave obecných lesov,
o plánovanej oprave ciest a ťažbe na rok 2021 (samostatná príloha zápisnice).
O možnosti riešiť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie súvisiacu
s kanalizáciou v obci informovala starostka obce.

Uznesenie č. 25/14/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie o obecných
lesoch, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Tiež informácie o možnosti riešiť projektovú
dokumentáciu pre územné rozhodnutia súvisiacu s možnou výstavbou kanalizácie v obci.

17.
Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za vynaložené úsilie počas celého roka a
zasadnutie OZ ukončila. OZ ukončila o 21:00 hod.
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková
V Litmanovej 30.12.2020

...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Martin Hlinka
.........................................
Mgr. Vasil Vislocký

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

