Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného
dňa 15.11.2021
___________________________________________________________________________
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
Zamestnanci obce: Ivana Sokoľáková, Mária Tomková
Ďalší:
Prezenčná listina je prílohou zápisnice
1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
19. zasadnutie OZ začalo o 15:35 hod. za sprísnených hygienických opatrení
v priestoroch obecného úradu.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ oficiálne otvorila a viedla starostka
obce Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že OZ je
uznášania 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, Marián Kuščák.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu
19. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 18. OZ.
3. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 46/21/7710-8.
4. Žiadosti občanov.
5. Rôzne.
6. Záver.
Uznesenie č. 1/19/2021
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
b) volí NK a overovateľov zápisnice: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák.
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková.

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

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

2.
Kontrola uznesení z 18. zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce, Mgr. Nataša Hlinková, a predložila plnenie
uznesení z 18. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli
splnené.
V plnení sú uznesenia 4/18/2021 o možnosti výberu dvoch lokalít v k.ú. Litmanová,
na ktorých sa budú vykonávať pozemkové úpravy a toto uznesenie sa posúva na ďalšie
zasadnutie OZ,
- v plnení je tiež uznesenie 9/18/2021, v ktorom OZ schválilo zámer prenájmu pre
nájomcu Andrej Sikorjak, rod. Sikorjak, nar. 6.11.1952, trvale bytom Litmanová 174, 065 31
Jarabina, a je predmetom riešenia dnešného zastupiteľstva
- uznesenie č. 10/18/2021, kde Obce Litmanová žiadala Farský úrad v Litmanovej
(ďalej len FÚ) odpredaj pozemkov za primeranú cenu, darovanie alebo výmenu. Na
poslednom zasadnutí OZ bola prejednávaná ponúknutá možnosť zo strany FÚ len zámena
obecných pozemkov, ktoré má obec vo vlastníctve, za pozemky, ktoré má vo vlastníctve FÚ.
Z nedostatku času na splnenie uznesenia je toto uznesenia v plnení a je presunuté na ďalšie
rokovanie OZ.
Uznesenie č. 2/19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 18. zasadnutia OZ.
3.
Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 46/21/7710-8
Na základe doručeného upozornenia prokurátora OZ prijalo opatrenie, ktorým sa
zamedzí porušovanie ustanovenia o obecnom zriadení v administratívnom konaní pri
schvaľovaní záväzných nariadení a zabezpečí sa dôsledne dodržiavanie legislatívy. Pôjde o
formu včasného zverejňovania, dodržania všetkých lehôt súvisiacich so Zákonom o obecnom
zriadení a tiež kontroly hlavného kontrolóra obce.
Upozornenie prokurátora vnímame ako dôvodne. V súlade so zákonom 582/2004 Z. z. a
súvisiacimi predpismi zosúladíme sadzby dane úpravou VZN v roku 2021 tak, aby jeho
aplikácia a účinnosť VZN bola od 1.1.2022 a prepočet spornej dane bol v súlade so zákonom.
Daný postup sme konzultovali aj s ministerstvom financií.
Uznesenie č. 3/19/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a uznáva upozornenie prokurátora ako
dôvodné.

4.
Žiadosti občanov
a) Pozemkové úpravy v obci firmou Progres s. r. o. Prešov
1.
2.
3.
4.

Durbachivka
Pid lisikom
Šitnik
Poľanka

S týmito lokalitami boli občania žijúci v obci Litmanová písomne oboznámení formou
žiadosti o vyjadrenie (súčasť zápisnice - príloha č.1 ), aby z týchto štyroch lokalít vybrali dve, na
ktorých by sa tieto pozemkové úpravy mohli vykonávať. Z dôvodu vrátenia sa veľmi malého
počtu odpovedí sa poslanci OZ rozhodli ešte predĺžiť termín doručenia do ďalšieho
zastupiteľstva a vyhodnotenie bude na ďalšom zasadnutí OZ.
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v rozmere 25 m2 na par. č. 149/1, ktorá je vo
vlastníctve Obce Litmanová – žiadatelia p. Andrej Sikorjak a Soňa Belancová,
Litmanová 174
Na predošlom OZ bol uznesením č. 9/18/2021 schválený zámer prenájmu pozemku,
ktorý bol riadne vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Na dnešnom zasadnutí
sa poslanci jednotne zhodli na schválení prenájmu pozemku pre nájomcu.
Uznesenie č. 4/19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje prenájom pozemku na parcele
KN-C č. 149/1, zastavaná plocha a nádvorie v predpokladanej výmere 25 m2 podľa
doloženého GO plánu č. 85/2021, úradne overený pod číslom G1-694/2021 zo dňa
18.10.2021 na 10 rokov v hodnote 12,00 € / 1 rok pre nájomcu Andrej Sikorjak, rod.
Sikorjak, nar. 6.11.1952, trvale bytom Litmanová 174, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel
užívania pozemku ako susediacej nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

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

5.
Rôzne
A. V tomto bode OZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny za rok 2021 hlavnému
kontrolórovi obce v zmysle § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
súčte 12 mesačných odmien za január 2021 až december 2021 vo výške 30 % odmeny
mesačného platu.

Uznesenie č. 5/19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odmenu kontrolóra Obce
Litmanová za rok 2021 v súčte 12 mesačných odmien za január 2021 až december 2021 vo
výške 30 % odmeny mesačného platu.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

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

B. Dofinancovanie kúpy traktora a dofinancovanie časti opráv WC vo vnútorných
priestoroch kultúrneho domu.
Uznesenie č. 6/19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová
a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
dofinancovania projektu Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci
Litmanová na zakúpené zariadenia – traktor John Deere, nakladač a vlečku vo
výške 3.498,- €,
b) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
dofinancovania časti opráv WC vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu vo
výške 20.000,- €,
c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré je prílohou zápisnice
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

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

C. Noví majitelia chatiek a čajovne v areáli SKICOMP – FAKĽOVKA, s.r.o.,
v zastúpení p. Petra Minarčíka informovali OZ o svojich zámeroch budovania
služieb v danom areáli.
Uznesenie č. 7/19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie poskytnuté informácie od
p. Petra Minarčíka.
6.
Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 18:00
hod.

Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková
V Litmanovej, 25.11.2021
...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Martin Hlinka

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

Marián Kuščák

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

Príloha č.1
zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 15.11.2021


Obyvatelia
obce Litmanová
KÚ Litmanová

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OcÚ-205/2021/Hl


Vybavuje/linka
Mgr. Nataša Hlinková
052/428 62 01

Litmanová
4.10.2021

Vec
Výber lokality vhodnej na výstavbu rodinných domov – žiadosť o vyjadrenie
Obec Litmanová sprostredkovala svojim obyvateľom v auguste 2021 spoločné
stretnutie so zástupcom fi Progres, s.r.o., z Prešova.
Zo spoločného stretnutia občanov vyplynula úloha určiť lokality, na ktorých sa
v prípade záujmu vlastníkov pozemkov budú realizovať tzv. jednoduché pozemkové úpravy
s cieľom vybudovania lokality vhodnej na výstavbu rodinných domov (tzv. IBV).
V zmysle Uznesenia OZ č. 4/18/2021 je pre nás, obyvateľov obce možnosť
z navrhovaných lokalít v k.ú. Litmanová vybrať max. dve lokality:
1. Durbachivka
2. Pid lisikom
3. Šitnik
4. Poľanka
Žiadame Vás, aby ste zvážili tieto navrhované lokality a písomne vyznačili max. dve
lokality.
Váš návrh nám prosím doručte osobne, poštou alebo e-mailom na
starostka@litmanova.sk, na poštovej adrese: Obec Litmanová 79, 065 31 Litmanová
najneskôr do 13.12.2021.
S úctou

Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce

