Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa
23.03.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký
Neprítomný:
Mgr. Nadežda Hlinková
Zamestnanci obce: Ivana Sokoľáková, Ing. Mária Tomková
Ďalší:
Prezenčná listina je prílohou zápisnice
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu
24. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 23.OZ.
3. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová za rok 2021.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2.
5. Žiadosti a podnety občanov.
6. Rôzne.
7. Záver.

1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice
24. zasadnutie OZ začalo o 15:40 hod. za sprísnených hygienických opatrení v
priestoroch zasadacej miestnosti na obecnom úrade.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ 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 web. stránke obce a úradnej tabuli. Poslanci program schválili,
OZ určilo za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková, zvolilo NK a overovateľov zápisnice: Ing.
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Uznesenie č. 1/24/2022
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 zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky.
b) volí NK a overovateľov zápisnice: Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková.
Hlasovanie:
Za: 6
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

2.
Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie
uznesení z 23. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli
splnené.
Uznesenie č. 2/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 23. zasadnutia OZ.

3.
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová
za rok 2021
Kontrolórka obce p. Mária Tomková prečítala správu o kontrolnej činnosti HK za rok
2021, kde skonštatovala, že v I. ani II. polroku neboli zistené žiadne závažné nedostatky.
Kontroly prebehli bez závažných kontrolných zistení, teda nemuseli sa zo strany obecného
zastupiteľstva prijímať opatrenia. Ostatné kontroly boli prerokované a boli prijaté opatrenia.
Predložená správa je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 3/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.

4.
Rozpočtové opatrenie č. 2
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 predniesla Mgr. Nataša Hlinková – starostka obce,
vysvetlila presuny rozpočtových položiek v rámci rozpočtu, ktoré boli OZ schválené
jednohlasne a sú prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 4/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré je
súčasťou príloh zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 6
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

5.
Žiadosti a podnety občanov

A. Tresová Mária – námietka k výzve na zaplatenie nedoplatku.
Dňa 29.11.2021 bola podaná námietka v zákonnej lehote na výzvu k zaplateniu
nedoplatkov, z dôvodu, že osoby, ktoré sú započítané, sa nezdržiavajú v mieste trvalého
pobytu.
Uznesenie č. 5/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová nesúhlasí s odpustením poplatku
komunálneho odpadu za osoby, ktoré sa v mieste trvalého pobytu nenachádzajú. Dôvodom je,
že pani Tresová nepodala žiadosť na vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku za komunálny
odpad v roku 2021 v stanovenom termíne podľa VZN 1/2020 a tiež nepodala písomné alebo
ústne odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová navrhuje podpísať dohodu o splátkovom
kalendári vo výške všetkých nedoplatkov za rok 2021.
Hlasovanie:
Za: 6
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
B. Leško Ľuboslav, Údol – Odvolanie sa voči rozhodnutiu
Dňa 14.02.2022 do elektronickej schránky obce bolo doručené odvolanie p. Leška
voči rozhodnutiu č. 18 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2022. Odvolanie smeruje k určeniu neadekvátnej výšky poplatku a veľký nepomer sadzby
kapacity do 10 lôžok a nad 10 lôžok na chatu v rekreačnej oblasti „Mľanice“. Menovaný
žiada prehodnotiť výšku poplatku a jeho následné zníženie.
Uznesenie č. 6/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zníženie paušálneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 v rekreačnej oblasti „Mľanice“ na
chatky s kapacitou nad 10 osôb, o 50 € menej, z pôvodných 250 € na 200 €. Budú vytvorené
rozhodnutia so znížením sumy poplatku o 50 €.
Hlasovanie:
Za: 6
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
C. Ing. Michal Kovalčík, Stará Ľubovňa – Odvolanie voči rozhodnutiu
Do elektronickej schránky obce bolo dňa 01.03.2022 doručené odvolanie voči
rozhodnutiu č. 9 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 za
chatku do 10 osôb p. Ing. Michalom Kovalčíkom. V odvolaní žiada zrušenie (oslobodenie)
od tohto poplatku pre viaceré dôvody. Obec zisťovaním konštatuje, že doposiaľ nebol
vyrubený poplatok za TKO, aj keď ide o viacročné užívanie nehnuteľnosti. V zmysle Zákona

o odpadoch (§ 81 ods. 18) pôvodca odpadu nesmie odvážať vyprodukovaný odpad mimo
katastra, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
Uznesenie č. 7/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová podľa § 77 ods. 2 písmena a) zákon č.
582/2004 Z. z. nesúhlasí so zrušením, odpustením určeného poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2022 za chatku s kapacitou do 10 osôb pre Ing. Michal
Kovalčíka. Poplatník je osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, byt
alebo objekt nachádzajúci sa na území obce Litmanová bez nepreukázateľného času
zdržiavania sa v obci. Ak fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť (uvedenú v § 77 ods. 2 písm. a))
na území obce, je v obci poplatníkom a má povinnosť platiť v obci poplatok za KO v určenej
výške podľa VZN obce.
Hlasovanie:
Za: 5
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
D. JUDr. Zuzana Tiliščákova, Rozhanovce – Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
Odvolanie JUDr. Zuzany Tiliščákovej smeruje voči rozhodnutiu č. 8, ktorým sa určuje
výška vyrubeného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
Dôvodom je neprimerane vysoký poplatok. Obec zisťovaním konštatuje, že doposiaľ nebol
majiteľovi nehnuteľnosti vyrubený poplatok za TKO, aj keď ide o viacročné užívanie
nehnuteľnosti. V zmysle Zákona o odpadoch (§ 81 ods. 18) pôvodca odpadu nesmie odvážať
vyprodukovaný odpad mimo katastra, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
Uznesenie č. 8/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová podľa §77 ods. 2 písmena a) zákon č.
582/2004 Z. z. nesúhlasí so znížením poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2022 za chatku s kapacitou do 10 osôb pre JUDr. Zuzanu Tiliščákovú.
Hlasovanie:
Za: 5
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák.
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
E. Cintula Ľubomír – odvolanie voči rozhodnutie č. 11
Menovaný dňa 15.03.2022 vrátil obci list s prílohou originál Rozhodnutia č.11 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022, ktoré mu bolo
doručené 17.02.2022. V odvolaní uvádza, že rozhodnutie považuje za neopodstatnené aj
z dôvodov, že nehnuteľnosť nevyužíva na podnikanie a že v k.ú. Litmanová má uzatvorenú
zmluvu s firmou Ekos s.r.o. Stará Ľubovňa. Zmluva ako príloha listu nebola doručená, taktiež

nie je zverejnená v registri zmlúv. Doručenie rozhodnutia č. 11 je v súlade so správnym
konaním. V zmysle Zákona o odpadoch (§ 81 ods. 18) pôvodca odpadu nesmie odvážať
vyprodukovaný odpad mimo katastra, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
Uznesenie č. 9/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová podľa §77 ods. 2 písmena a) zákon č.
582/2004 Z. z. nesúhlasí so zrušením, odpustením určeného poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2022 za chatku s kapacitou do 10 osôb pre p. Ľubomíra
Cintulu. Poplatník je osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, byt alebo
objekt nachádzajúci sa na území obce Litmanová bez nepreukázateľného času zdržiavania sa
v obci. Ak fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť (uvedenú v § 77 ods. 2 písm. a)) na území
obce, je v obci poplatníkom a má povinnosť platiť v obci poplatok za KO v určenej výške
podľa VZN obce.

Hlasovanie:
Za: 5
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Ing. Peter Rusiňák.
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
F. Občianske združenie Litmanyvčan – Žiadosť o nájom obecného pozemku za účelom
umiestnenia informačných, náučných a herných tabúľ na Náučnom chodníku k Ľadovej
jaskyni
Občianske združenie Litmanyvčan žiada obec o nájom časti pozemku v k.ú.
Litmanová na parcele č. 4003/23 o celkovej výmere 613 m2, druh pozemku orná pôda a na
parcele č. 4003/104 o celkovej výmere 122 180 m2, druh pozemku orná pôda pre umiestnenie
informačných, náučných a herných tabúľ smerom k Ľadovej jaskyni, podľa priloženej prílohy
umiestnenia informačných tabúľ.
Uznesenie č. 10/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer prenájmu pozemku na
parcele KN-E č. 4003/23 o celkovej výmere 613 m2, druh pozemku orná pôda a na parcele
KN-E č. 4003/104 o celkovej výmere 122 180 m2, druh pozemku orná pôda, časť pre
umiestnenie informačných, náučných a herných tabúľ v počte 4 ks o výmere každá do 3 m2,
smerom k Ľadovej jaskyni, podľa priloženej prílohy ich grafického znázornenia umiestnenia
na obdobie 10 rokov v sume 1,00 € / 1 rok pre nájomcu Občianske združenie Litmanyvčan,
Litmanová 72, 065 31 Jarabina, IČO: 51179024, spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel informačný a edukačný
pre návštevníkov a turistov.
Hlasovanie:
Za: 5
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,
Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

6.
Rôzne
V bode rôzne starostka informovala prítomných o aktuálnom dianí v obci:
a) Poľanka s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
Na obecné zastupiteľstvo tesne pred bodom programu Rôzne sa dostavila Iveta
Hlinková, ktorá je v r.s.p. zamestnaná na pozícii - ekonóm (prevádzkar v KD). Starostka obce
jej udelila slovo a požiadala ju oboznámiť poslancov so štruktúrou podniku, ďalej o podanie
informácie čo sa za krátky čas v sociálnom podniku udialo a aké sú ďalšie vízie fungovania
podniku.
Udialo sa: od 01.02.2022 je soc. podnik aktívny s 5 zamestnancami. Dohoda s ÚPSVaR bola
podpísaná, v danom mesiaci boli ubytovaní žiaci ZŠ, ktorí absolvovali lyžiarsky kurz.
Ubytovanie a stravovanie bolo hodnotené ako veľmi dobré.
Ďalšie vízie: menšie úpravy kuchyne, posuny umývadiel, stolov a pod.. na základe
odporúčanie RÚVZ Stará Ľubovňa. Potreba dôkladnejšie propagácie ubytovacieho
a stravovacieho zariadenia a pod..
b) Dotazník MŠ
Zriaďovateľovi MŠ (obci) záleží na kvalite pedagogického procesu, ktorý vo veľkej
miere dokáže ovplyvniť zdravý vývoj našich najmenších, našich škôlkarov. Z dôvodu
zisťovania názoru a potrieb rodičov, sme vypracovali dotazník spokojnosti, ktorý vypisovali
rodičia detí. Výsledkom je ich spokojnosť, čo nás, ako zriaďovateľa MŠ teší a čo si nesmierne
vážime. Starostka o tom informovala prítomných poslancov. Konštatovala, že dúfame, že aj naďalej
budú rodičia spokojní a deti šťastné. Zdôraznila, že spoločne s našimi pedagogičkami, no aj
nepedagogickými zamestnancami sa budeme snažiť prispievať ku kvalite vyučovacieho
procesu. Zároveň poďakovala pred poslancami celému kolektívu MŠ za vykonávanú prácu aj
s poukazom na blížiaci sa Deň učiteľov.
c) DHZO – aktuálna situácia
Vzhľadom na podnety členov DHZO starostka informovala poslancov nevyhnutnosti
zvolať výbor DHZO a určiť členskú schôdzu, kde je potrebné prejednať aktuálnu situáciu
a postavenie jednotlivých členov DHZO.
d) Rozšírenie trasy obecného vodovodu – dotaz p. Jána Barovjana o možnosti ďalšieho
napojenia
V súlade so zmenou Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informovala
starostka o potrebe riešenie napojenia plánovanej IBV v lokalite Durbachivka, Šitnik aj
formou vypracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na uvedené požiadala o zaslanie
cenovej ponuky na súvisiacu projektovú dokumentáciu.

e) Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu "EURÁ z EURA” - projekt
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry.
Obec Litmanová požiadala o zmenu účelu projektu "EURÁ z EURA” - projekt
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry – rok 2022, a to: na rozšírenie hracej plochy
a na dovybavenie posilňovne. Výsledky hodnotenia sa zverejnia začiatkom apríla
(04.04.2022).
f) Klienti odkázaní na sociálnu službu
V súlade so zmenou legislatívy bude potrebné započítať finančné prostriedky do
rozpočtu obce na rok 2022. Starostka zároveň informovala o vydaných rozhodnutiach pre
klientov odkázaných na sociálnu službu.

Uznesenie č. 11/24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie všetky poskytnuté
informácie od starostky obce.

7.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončila o 18:15.
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková
V Litmanovej 01.04.2022
...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Peter Rusiňák

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

Mgr. Vasil Vislocký

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

