Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného
dňa 17.03.2021
______________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Neprítomný:
Lukáš Hlinka, ospravedlnený
Zamestnanci obce: Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková, Ing, Mária Tomková
Ďalší:
Prezenčná listina je prílohou zápisnice

1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
15. zasadnutie OZ začalo o 15:35 hod. za sprísnených hygienických opatrení
v priestoroch kultúrneho domu. Starostka obce pred oficiálnym začatím OZ všetkých
prítomných požiadala o potvrdenie toho, že majú platný negatívny Covid test, nie starší ako 7
dní, čo prítomní potvrdili.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ oficiálne otvorila a viedla starostka
obce Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a pozvaných hostí.
Konštatovala, že OZ je zasadania schopné so 6 poslancami. Starostka informovala o programe
zasadnutia, ktorý bol poslancom vopred doručený a bol obsahom pozvánky. Na samotnom
zastupiteľstve navrhla zmenu poradia bodov programu, kvôli prizvaným hosťom na konkrétne
dohodnutý čas a doplnenie 14. bodu programu o Informácie pre vlastníkov lesných
pozemkov.
Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli.
Poslanci program s doplnením schválili, OZ určilo za zapisovateľa Ivanu
Sokoľákovú, zvolilo NK a overovateľov zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav
Rusiňak.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie
programu 15. zasadnutia OZ s doplnením.
2. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
4. Stanovisko obce k projektovej dokumentácii – apartmánové domy s vybavenosťou.
5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.
6. Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – rekonštrukcia
jestvujúcich troch mostov.
7. Plán práce na verejnom vodovode (vodojem, potrubie, pramene).
8. Územný plán obce, žiadosť o dotáciu.
9. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla Škoda Fabia.
10. Informácie – dotácie VUC PO, projekt – VÚB.

11. Žiadosti občanov.
12. Rôzne.
13. Záver
Uznesenie č. 1/15/2021
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, navrhnutých zmien
a doplnení.
b) volí NK a overovateľov zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak.
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková.
Hlasovanie:
Za: 6

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

2.
Kontrola uznesení zo 14. zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie
uznesení zo 14. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli
splnené.
V plnení zostalo uznesenie, ktoré je predmetom riešenia dnešného zastupiteľstva.
5/14/2020 - kde bol schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre
žiadateľa p. Miroslav Hlinka (134).
Uznesenie č. 2/15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo 14. zasadnutia OZ.

3.
Stanovisko obce k projektovej dokumentácii – apartmánové domy s vybavenosťou
Starostka požiadala p. Ing. arch. Rudolfa Kruliaca a p. Róberta Kvala (15:45-16.20) o
podrobné opísanie zámeru Apartmánových domov s vybavenosťou. Menovaní zároveň
zodpovedali na kladené otázky týkajúce sa danej investície.
Uznesenie č. 3/15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o zámere
Apartmánových domov s vybavenosťou a súhlasí s vydaním záväzného stanoviska
k projektovej dokumentácií po podpísaní zmluvy, v ktorej budú zapracované podmienky
v zmysle vyvolanej investície. Investor v rámci dohodnutej investície súhlasil s finančnou
pomocou - benefitom pre obec, ktorá bude použitá podľa aktuálnej potreby na zlepšenie
infraštruktúry a skvalitnenie života občanov obce.

Hlasovanie:
Za: 5

Ing. Martin Hlinka , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasil Vislocký
Neprítomný: Lukáš Hlinka
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. Peter Rusiňák
Nehlasovali: 0

4.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Kontrolórka obce p. Mária Tomková prečítala správu o kontrolnej činnosti HK za rok
2020, kde skonštatovala, že v I. ani II. polroku neboli zistené žiadne závažné nedostatky.
Predložená správa je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.

5.
Informácie pre vlastníkov lesných pozemkov
Ing. Ján Pitoňák podrobne oboznámil poslancov o výzve pre vlastníkov lesných
pozemkov, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Litmanová
po dobu 60 dní odo dňa vyvesenia: 08.03.2021. Pán Ing. Pitoňák vysvetlil termíny „vlastnícke
a užívacie právo“, postupy v prípade neprihlásenia sa k lesným pozemkom, podmienky,
ktoré musí vlastník lesných pozemkov spĺňať na užívanie lesných pozemkov a ako sa má
užívateľ o lesy starať. V prípade ďalších otázok a nejasností odporúčil kontaktovať priamo
zodpovedného zamestnanca, ktorý je pridelený okresu (kontaktné údaje sú uverejnené vo
výzve).
Uznesenie č. 5/15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie pre vlastníkov
lesných pozemkov sprostredkované Ing. Jánom Pitoňákom.
6.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Obec Litmanová má vypracovaný PHRSR, ktorý vychádza z aktuálnej situácie v obci.
V súčasnosti je nové programové obdobie, ktoré začalo v roku 2021 a končí v roku 2027.
Starostka obce informovala o potrebne predĺženia platnosti terajšieho PHRSR v súvislosti
s podávaním projektov, až do doby vypracovania nového PHRSR, a to vzhľadom na nové
programové obdobie.
Uznesenie č. 6/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje predĺženie platnosti programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.
Hlasovanie:
Za: 6

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

Neprítomný: Lukáš Hlinka
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovali: 0

7.
Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – rekonštrukcia
jestvujúcich troch mostov
Obec Litmanová obdŕžala cenovú ponuku súvisiacu s vypracovaním projektovej
dokumentácie stavby na rekonštrukciu jestvujúcich mostov – v počte 3, od firmy SL Projekt,
s.r.o. Stará Ľubovňa. Poslanci v decembri 2020 na 14. OZ schválili zámer k projektovej
dokumentácii, bez uvedenia sumy. Starostka navrhuje úpravu pôvodného uznesenia
23/14/2020 zo dňa 21.12.2020 o doplnenie sumy 4.750,00 €.
Uznesenie č. 7/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer na vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia jestvujúcich mostov – 3 ks – SO.01“
zhotoviteľom: SL Projekt, s.r.o. Stará Ľubovňa v sume 4.750,00 € (nie sú platcami DPH)
v obci Litmanová.
Hlasovanie:
Za: 6

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

8.
Plán práce na verejnom vodovode (vodojem, potrubie, pramene).
V roku 2021 obec plánuje na verejnom vodovode vykonať tieto práce:
elektroinštalácia, vodárenské práce, bežná údržba vodojemu a jeho okolia, práce na sieti
vodovodného potrubia smer do obce, práce na záchytných prameňoch.
Po konzultácii s prevádzkovateľom verejného vodovodu sa odporúča zabezpečiť aj
nové zariadenie na dezinfekciu pitnej vody vo vodojeme – t.j. dávkovacie čerpadlo a pulzný
vodomer. Predpokladaná cena v zmysle doloženej ponuky fi VaK Servis, s.r.o. Poprad je
3 906,00 €. Odporúča sa zároveň aj výmena šupátka DN 150.
Uznesenie č. 8/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje cenovú ponuku zo dňa 23.2.2021
Ing. Jarmily Peškovej, VaK Servis, s.r.o. Poprad na dodávku a montáž zariadenia na
dezinfekciu pitnej vody vo vodojeme – dávkovacie čerpadlo, pulzný vodomer v sume
3.906,00 € s DPH. Podmienkou dodávky je prívod 230 V do vodojemu a 50 % zálohová
platba
Hlasovanie:
Za: 6

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

9.
Územný plán obce, žiadosť o dotáciu
Vzhľadom na skutočnosť, že aj menšia obec je povinná mať územný plán ak napr.
plánuje v budúcnosti povoliť výstavbu IBV v rozsahu nad 2 ha a umiestňovať
verejnoprospešné stavby s poukazom na zámery obce sa javí potreba vhodnosti mať územný
plán, ktorý bude v súlade s programom rozvoja obce.
Uznesenie č. 9/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí začať proces na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, zabezpečiť výber zhotoviteľa a obstarávateľa a prípravu
podkladov na požiadanie MDaV o dotáciu v januári 2022.
Hlasovanie:
Za: 6

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

10.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla Škoda Fabia

Starostka predložila poslancom návrh na vyhlásenie VOS na predaj AUS Škoda Fabia
z roku 2003, s týmito parametrami:
Predmet predaja: Osobný automobil Škoda Fabia, rok výroby 2003, EČV: SL-925
AI, farba: strieborná diamantová metalíza, VIN: TMBPY46Y133820389
Počet najazdených kilometrov: 193 545 km
Palivo: benzín
Výkon motora: 47.0/5 400 kW, zdvihový objem valcov: 1 198 cm3
Iné: platná STK a EK do 11.03.2022.
Vozidlo sa ponúka na predaj v súčasnom technickom stave.
Cena: Predajná cena je určená na 350,00 €, za úspešnú sa bude považovať návrh
s najvyššou predloženou ponukou.
Uznesenie č. 10/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje predaj motorového vozidla Škoda
Fabia s najvyššou predloženou ponukou od predajnej ceny 350,00 €.

Hlasovanie:
Za: 6

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

11.
Informácie – dotácie VUC PO, projekt – VÚB
Obec zaslala VÚC Prešov dve žiadosti o poskytnutie dotácie:
a) Oprava časti vnútorných priestorov kultúrneho domu - toalety.
Celkový rozpočet projektu v €: 6 000,00
Požadovaná výška dotácie (Eur): 4 500,00
a) Máme radi šport – oprava mul. ihriska, nákup ...
Celkový rozpočet projektu v €: 4 050,00
Požadovaná výška dotácie (Eur): 3 240,00.
Ako obec chceme poukázať na možnosti starostlivosti o životné prostredie, ochranu
prírodných hodnôt a lokálnej histórie, chceme angažovať čo najviac ľudí, aby sa začali
zaujímať o svoje okolie, chuť pretvárať ho a neboli k nemu ľahostajní. Preto sme sa zapojili
do Projektu VÚB – Zeleň okolo nás. Výsadbou zelene prispejeme k vytvoreniu hodnotnej,
oddychovej lokality pri kultúrnom dome, ktorá bude slúžiť ako premostenie medzi
návštevníkmi a miestnymi a bude dostupná aj pre imobilných.
Uznesenie č. 11/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie – dotácie VUC
PO, projekt – VÚB

12.
Žiadosti občanov
A. 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.
Poslanci OZ schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, uznesenie č.
5/14/2020 zo dňa 21.12.2020 (vyvesený dňa 08.02.2021 po dobu 15 dní), upravujú chybnú
výmeru 113 m2 na výmeru 228m2 a schvaľujú nový upravený zámer odpredaja
nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 12/15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov previesť vlastníctvo majetku obce nasledovne: vo vlastníctve obce parc. č. KN-E
307/2, KN-E 301, KN-E 302/2, KN-E 570/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 228 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu v Starej Ľubovni pre nadobúdateľa Miroslav Hlinka, rod. Hlinka,
narodený 11.02.1972, trvale bytom Litmanová 134, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom
zlegálnenia prechodu k rodinnému domu. Cena za m2 je 5,00 €.

Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v
súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa
prispeje k usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na potreby vlastníka.
Obec Litmanová v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce nasledovne:

Hlasovanie:
Za: 6

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

B. Jozef Eštočin, Litmanová 202 – a) Žiadosť o opätovné schválenie predaja a
uzatvorenie kúpnej zmluvy, b) Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
a o vyjadrenie k zámeru výstavby chaty.
Obecné zastupiteľstvo žiada doplnenie podkladov na záverečné vyjadrenie sa
k predmetným žiadostiam. Je potrebné preukázať, keďže ide o odpredaj nehnuteľnosti z roku
2005, spôsob uhradenia sumy v zmysle kúpnej zmluvy.
C. JUDr. Gábor Száraz v zastúpení Miroslava Orosz, Litmanová 34 odkúpenie nehnuteľnosti.

Žiadosť na

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prehodnotilo skutočnosti uvádzané v žiadosti
o odkúpenie nehnuteľnosti. Nesúhlasí s jej predajom pre p. Miroslavu Orosz, Litmanova
34. Dôvodom je zabezpečenie prístupu k ostatným nehnuteľnostiam a tiež obcou začatý
proces územnoplánovacej dokumentácie a plánovanie IBV v k.ú. obce Litmanová.
Uznesenie č. 13/15/2021
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odkúpením nehnuteľnosti pre p. Miroslavu Orosz,
Litmanova 34.
Hlasovanie:
Za: 6

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

13.
Rôzne
Starostka obce informovala prítomných:
a) v mesiaci máj 2021 plánujeme privítať do života 4 našich najmenších.

b)
c)
d)

e)

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia starostka osobne odovzdá
rodičom narodených detí darček - uvítanie do života.
v spolupráci s RD Majdan Litmanová zabezpečujeme pred kultúrnym domom
veľkonočnú výzdobu
plánujeme vydať prvé obecné noviny, ktoré budú obsahovať vykonané aktivity v obci,
opíšu zámery na ďalšie obdobia, zaspomínajú na zosnulých ....
starostka ocenila u občanov zvýšené % triedenia odpadu v obci, čo má za následok
určovanie poplatkov, tie v prípade nárastu % miery triedenia sa môžu znižovať
rok 2020 - 28,09 %
rok 2019 – 25,59 %
rok 2018 – 18,43 %
informovala o stave vysporiadania pozemkov v lokalite Luhy súvisiace
s vybudovaním chodníka a o ďalšom postupe (keďže nie je možné uskutočniť verejnú
schôdzu je plánovaný individuálny rozhovor s každým vlastníkom nehnuteľnosti za
účelom presného návrhu dohody občana s obcou)

Sumár parciel chodník Luhy
Počet
Vlastníkov

Počet
Parciel

Celková
výmera
m2

71

41

1083,9

111,36

110,18

458,28

104,81

299,27

100%

10,27

10,17

42,28

9,67

27,61

%

Výmera
Výmera
Výmera
predajom darovaním zámenou
m2
m2
m2

Výmera
Výmera
iná m2 neodpovedaním

f) boli určené predpokladané termíny zasadnutí OZ na rok 2021 – 17.03.2021,
16.06.2021, 30.06.2021, 22.09.2021, 15.12.2021
Uznesenie č. 14/15/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie starostky.

Rozpočtové opatrenie
Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak predložil návrhy na zmenu rozpočtu na rok 2021
a použitie prostriedkov rezervného fondu /RF/. Prítomní poslanci oba návrhy prijali bez
námietok, rozpočtové opatrenie č. 1 a účelové použitie prostriedkov rezervného fondu
schválili.
Uznesenie č. 15/15/2021
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 1187,25 € a na
externý manažment vo výške 2867,33 €, v projekte MŠ - Zníženie energetickej náročnosti
Materskej školy v obci Litmanová
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 6

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

14.
Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za vynaložené úsilie a zasadnutie OZ
ukončila o 20:40 hod.
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková
V Litmanovej 26.03.2021
...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Nadežda Hlinková

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

Ing. Jaroslav Rusiňak

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

