
Zápisnica 
z  21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného 

dňa 28.12.2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 
Poslanci:    Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav 

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 
Zamestnanci obce:  Ivana Sokoľáková 
Ďalší:   Prezenčná listina je prílohou zápisnice 
 
 
1.  
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a 
overovateľov zápisnice 
 

21. zasadnutie OZ začalo o 15:40 hod. za sprísnených hygienických opatrení v nových 
priestoroch zasadacej miestnosti  na obecnom úrade.  

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 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, Ing. Jaroslav Rusiňak. 
 
Program zasadnutia:  

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

2.  Kontrola plnenia uznesení z 20. OZ. 
3.  Správa nezávislého audítora za rok 2020 – z overenia dodržiavania povinnosti  obce 
     Litmanová podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. 
4.  Rozpočtové opatrenie č.4 
5.  Skicomp – Fakľovka, s.r.o. – návrh na výmaz spoločníka (obec Litmanová) z registra. 
6.  Rôzne. 
7.  Záver. 
 
Uznesenie č. 1/21/2021 

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: Lukáš Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 

Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka         Nehlasovali: 0 
 



 
2. 
Kontrola uznesení z 20. zasadnutia OZ 

 
V tomto bode vystúpila starostka obce, Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie  

uznesení z 20. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli 
splnené.  
 
Uznesenie č. 2/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesení z 20. zasadnutia OZ. 
 
 
3. 
Správa nezávislého audítora za rok 2020 – z overenia dodržiavania 
povinnosti obce Litmanová podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách 
  

Starostka obce informovala poslancov OZ o správe audítora za rok 2020, ktorá bola 
doručená Obecnému úradu Litmanová dňa 20.12.2021. Zo správy audítora starostka 
konštatovala, že účtovná závierka, ktorá bola audítorovi predložená, poskytuje pravdivý a 
verný obraz finančnej situácie obce Litmanová k 31.12.2020 ako aj  výsledok jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tiež konštatuje, že na základe overenia 
dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu 
v znení neskorších predpisov obec Litmanová konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách.  

Poslanci k uvedenej správe nezávislého audítora nemali žiadne výhrady ani 
pripomienky.  
 
Uznesenie č. 3/21/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu audítora o overení 
individuálnej účtovnej závierky Obce Litmanová za účtovné obdobie roka 2020. 
 
 
4. 
Rozpočtové opatrenie č.4 

 

Starostka obce predložila  návrh Rozpočtového  opatrenia č. 4. a podrobne  vysvetlila  
presuny  rozpočtových  prostriedkov  v rámci rozpočtu. Prítomní poslanci predložený návrh 
prijali bez námietok, rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré je prílohou tejto zápisnice schválili.  

 
Uznesenie č. 4/21/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4 
 



Hlasovanie: 
Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 

Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka        Nehlasovali: 0 
 
5.   
Skicomp – Fakľovka, s.r.o. – návrh na výmaz spoločníka (obec Litmanová) 
z registra s.r.o. 

 
Starostka obce informovala poslancov OZ o aktuálnej písomnej komunikácii 

s právnym zástupcom (splnomocnený fyz. osobou)  vo veci riešenia  firmy Skicomp – 
Fakľovka, s.r.o.. Obec Litmanová  naďalej zotrváva  vo firme Skicomp – Fakľovka, s.r.o.,  
ako spoločník tejto s.r.o. Starostka konštatuje, že za predchádzajúce obdobia sa obec nijako 
nepodieľala  na hospodárení s.r.o., neboli žiadne zasadnutia spoločníkov a pod.. 
 
Uznesenie č. 5/21/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o Skicomp – 
Fakľovke, s.r.o. 
 
 
6. 
Rôzne 
  

A) návrh poslancov OZ na zvýšenie základného platu pre starostku obce Litmanová 
 
Vzhľadom na to, že starostka obce aktívne vykonáva svoju prácu a plní si úlohy 

súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti 
štátnej správy, poslanci predložili na OZ návrh na zvýšenie základného platu starostky obce. 
Starostka obce Litmanová od začiatku svojho funkčného obdobia poberá až do súčasnosti 
základný plat vo výške stanovenom v zmysle § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest. V znení neskorších 
predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Podľa § 4 ods. 2 zákona môže 
obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Poslanci OZ po 
individuálnych návrhoch %-neho zvýšenia platu sa zhodli a schvaľujú 30 % navýšenie 
základného platu. 
 
Uznesenie č. 6/21/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje na základe § 4 ods.2, 2. veta 
zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov navýšenie platu starostky obce o 30 % 
s účinnosťou od 01.01.2022. 

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 

Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka        Nehlasovali: 0 
 



 
 
7. 
Záver 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za 
účasť ako aj za celoročne vynaloženú prácu a pomoc, popriala všetkým v novom roka veľa 
zdravia a pracovných úspechov a zasadnutie OZ ukončia o 18:40. 

 
 
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková 
 
V Litmanovej,  30.12.2021 
      
                                                                                                  ........................................... 
                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 
                                                                                                              starostka obce 
 
Overovatelia:  
 
Lukáš Hlinka      ...............................................  
      
 
Ing. Jaroslav Rusiňak     ................................................  


