
Zápisnica 
z  23. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

konaného dňa 09.02.2022 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 
Poslanci:    Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. 

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

23. mimoriadne zasadnutie OZ začalo o 15:30 hod. za sprísnených hygienických 
opatrení v priestoroch 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, jeden ospravedlnený. Starostka informovala o programe 
zasadnutia, ktorý bol poslancom vopred doručený a bol obsahom pozvánky. 
Program bol zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli. Poslanci program schválili, OZ 
určilo za zapisovateľa Mgr. Nataša Hlinková, zvolilo NK a overovateľov zápisnice: Ing. 
Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak. 
 
Program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu   

23. mimoriadneho zasadnutia OZ.  
2. Kontrola plnenia uznesení z  22. min. OZ. 
3. Informácia o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obec Litmanová 
4. Informácia o stanovisku OÚ Prešov,  odbor výstavby a bytovej politiky, k zadaniu pre 

územný plán – o výsledku posúdenia ÚPN – Obec Litmanová 
5. Informácia o dĺžke procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. 
6. Informácia o vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o 

námietkach a pripomienkach k zadaniu ÚPN – Obec Litmanová 
7. Rôzne. 
8. Záver. 
 
 
Uznesenie č. 1/23/2022 

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 mim. zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky 
b) volí NK a overovateľov zápisnice: Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak. 
c) určuje za zapisovateľa: Mgr. Nataša Hlinková. 

 
 



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

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1        Nehlasovali: 0 
 
 
2. 
Kontrola uznesení z 22. mimoriadneho zasadnutia OZ 

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

uznesení z 22. mimoriadneho zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto 
zastupiteľstva boli splnené.  
 
Uznesenie č. 2/23/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesení z 22. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
 
 
 
3. 
Informácia o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obec Litmanová  
  

Starostka informoval prítomných poslancov o priebehu  procesu ÚPN – O Litmanová.  
  
Uznesenie č. 3/23/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  podľa § 20 ods. 7 písm. c /stavebného zákona č. 
50/1976 v platnom znení berie na vedomie správu - informáciu o postupe obstarania a  
prerokovania  návrhu zadania ÚPN – O Litmanová 

 
 
 
4. 
Informácia o stanovisku OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, k 
zadaniu pre územný plán – o výsledku posúdenia ÚPN – Obec Litmanová 
 

Obci Litmanová bolo doručené písomné súhlasné stanovisko z OÚ Prešov k návrhu 
zadania ÚPN – O Litmanová, ktoré tvorí súčasť  žiadosti o dotáciu. 
  
Uznesenie č. 4/23/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  podľa § 20 ods. 7 písm. c /stavebného zákona č. 
50/1976 v platnom znení berie na vedomie výsledok posúdenia – písomné súhlasné 
stanovisko k návrhu zadania ÚPN – O Litmanová podľa § 20 ods. (5) písm. c), ods. (6), 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení vydané  Okresným úradom Prešov, odborom 
výstavby a bytovej politiky, zo dňa  03.02.2022, č. OU-PO-OVBPI/2022/011562 ako 
príslušným orgánom územného plánovania. 
 
 
 



5. 
Informácia o dĺžke procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie 
 
 Starostka informovala, že proces ÚPN – O Litmanová by mal trvať najviac tri roky.  
 
Uznesenie č. 5/23/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  súhlasí,  že proces obstarávania a schvaľovania 
Územného plánu obce Litmanová potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
dotácie. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1         Nehlasovali: 0 
 
 
6. 
Informácia o vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom 
na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k zadaniu ÚPN – Obec 
Litmanová 
 
 Poslanci boli oboznámení so všetkými stanoviskami a pripomienkami k zadaniu ÚPN 
– O Litmanová.  
 
Uznesenie č. 6/23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  podľa § 20 ods. 7 písm. c /stavebného zákona č. 
50/1976 v platnom znení  

a) súhlasí s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na 
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k zadaniu ÚPN – O Litmanová 

b) schvaľuje zadanie ÚPN – O Litmanová v súlade s § 20 ods. (7) písm. c)  
stavebného zákona. 

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

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1         Nehlasovali: 0 
 
 
7. 
Rôzne 
 
 V bode rôzne sa prerokovalo použitie rezervného fondu obce v súvislosti s ÚPN – 
O Litmanová a podanie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie na spracovanie územného plánu 
obce Litmanová v zmysle Zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí.  
 
 



Uznesenie č. 7/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky - 20 % z 18.360,- €, 

t.j. 3.672,- € na  dofinancovanie spracovania územného plánu obce Litmanová. 
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré je prílohou zápisnice. 
c) súhlasí so zabezpečením spracovania návrhu Územného plánu obce Litmanová 

podľa schváleného zadania pre územný plán obce Litmanová a  podaním 
a doručením  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosti 
o poskytnutie štátnej dotácie na spracovanie územného plánu obce Litmanová 
v zmysle Zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí.  

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

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1         Nehlasovali: 0 
 
 
8. 
Záver 
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie OZ ukončia o 16:30. 
 
 
Zapísal/(a): Mgr. Nataša Hlinková 
 
V Litmanovej 10.02.2022 
      
                                                                                                  ........................................... 
                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 
                                                                                                              starostka obce 
 
Overovatelia:  
 
Ing. Martin Hlinka     ...............................................  
      
 
Ing. Jaroslav Rusiňak     ................................................  
 
 
 


