Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa
06.05.2022
___________________________________________________________________________
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

Neprítomný:
Zamestnanci obce: Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková, Mária Tomková
Ďalší:
Prezenčná listina je prílohou zápisnice
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu
25. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 24. OZ.
3. Informácia o programe „Eurá z Eura“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej
infraštruktúry.
4. Informácia o rozhodnutí ministra číslo 31/2022 zo dňa 21.04.2022 o schválení dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
5. Aktuálna situácia súvisiaca s ubytovaním Ukrajinských občanov v obci – informácia.
6. Žiadosti a podnety občanov.
7. Rôzne
8. Záver

1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ začalo o 18:05 hod. v
priestoroch zasadacej miestnosti na obecnom úrade, ktoré otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Nataša Hlinková. Privítala všetkých prítomných vrátane prizvaných hostí, členov výboru
Telovýchovnej jednoty Družstevník, a konštatovala, že OZ je uznášania schopné so všetkými
poslancami. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom a hosťom
vopred doručený a bol obsahom pozvánky.
Program bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli. Poslanci program
schválili, OZ určilo za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková, zvolilo NK a overovateľov
zápisnice:
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka
Uznesenie č. 1/25/2022
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: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka.
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková.

Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

2.
Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie
uznesení z 24. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli
splnené.
Uznesenie č. 2/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 24. zasadnutia OZ.

3.
Informácia o programe „Eurá z Eura“ – projekt dobudovania amatérskej
futbalovej infraštruktúry.
Starostka informovala všetkých prítomných o metodike k projektu Eurá z Eurá –
a poskytla informácie z pracovného stretnutia so SFZ, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.
Informovala o ďalšom postupe pri realizácii dobudovania futbalovej infraštruktúry. Na
podanú informáciu o uvedenom bode programu reagoval „šéf“ Telovýchovnej Jednoty
Družstevník pán Ján Rusiňák a k tejto téme poznamenal iba toľko, že v prípade potreby vie
zariadiť, aby sa pre budovanie ihriska počas futbalovej sezóny odohrali zápasy, ktoré by sa
podľa programu mali odohrať na ihrisku TJ v Litmanovej, hrali na inej hracej ploche.
Starostka poďakovala za pomoc a ústretovosť v prípravnej fáze realizácie projektu
a prítomným pozvaným členom výboru TJ dala možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Zároveň
dala priestor na ďalšie otázky, či vysvetlenie nejasnosti, ktoré sprevádzajú prípravnú fázu
realizácie tohto projektu. Aj napriek tomu, že zo strany občanov našej obce boli avizované
pripomienky a domáhania sa rôznych informácii v tejto veci, zástupcovia TJ nepožiadali
o žiadne vysvetlenie, neboli vznesené žiadne pripomienky ani neboli položené žiadne otázky
k uvedenej téme.
Keďže sa nikto neprihlásil do tohto bodu zasadnutia OZ, pokračovalo sa ďalej
v rokovaní OZ podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 3/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o programe
„Eurá z Eura“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry.

4.
Informácia o rozhodnutí ministra číslo 31/2022 zo dňa 21.04.2022 o
schválení dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
V súlade s procesom územného plánovania bola obci schválená dotácia vo výške 75%
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce.
OZ v čase o 18:30 opustil „šéf“ TJ.
Uznesenie č. 4/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o schválení
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

5.
Aktuálna situácia súvisiaca s ubytovaním Ukrajinských občanov v obci –
informácia
Poslancom OZ boli podané informácie o pobyte Ukrajinských občanov – odídencov
v Kultúrnom dome Litmanová od 06.04.2022 do 28.04.2022. Starostka uviedla, že počas ich
pobytu neboli zistené žiadne porušenia. Odídenci pri odchode z KD poďakovali všetkým za
možnosť zotrvať dočasne v našom zaradení. Následne boli dňa 28.04.2022 prevezení do
zariadení v Obci Jarabina a Čirč. Starostka poďakovala zamestnancom soc. podniku Poľanka
za zabezpečenie služieb spojených s bývaním a stravovaním. V súčasnosti sa vyčísľujú
náklady, ktoré budú požadované obcou k preplateniu. Žiadosť sa adresuje Okresnému úradu
v Starej Ľubovni
Uznesenie č. 5/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o aktuálnej
situácii súvisiacej s ubytovaním Ukrajinských občanov v obci.

6.
Žiadosti a podnety občanov
A. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová – Odpoveď na žiadosť o zámenu
nehnuteľností.
Dňa 04.05.2022 bola na obecný úrad doručená miestnym farárom Mgr. Rastislavom
Janičkom, odpoveď na žiadosť Obce Litmanová, ktorá bola doručená farskému úradu
v januári tohto roku, vo veci zámeny nehnuteľnosti s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť
Litmanová /ďalej len Grkat.c., far. Litm./
Grkat.c., far. Litm. súhlasí s navrhovanou zámenou Obce Litmanová, a to s časťami
pozemkov vo vlastníctve Obce Litmanová zapísané na LV 1481:
- časť par. č. KN-E 4776/2 v predpokladanej výmere 1913 m2, druh pozemku orná
pôda, pod Spovedelným domom, podľa navrhnutého náčrtu fotky z katastra,
- časť par. č. KN-E 6732/7 v predpokladanej výmere 34 m2, druh pozemku ostatná
plocha, pri farskej budove, podľa navrhnutého náčrtu fotky z katastra,
za nehnuteľnosť vo vlastníctve Grkat.c., far. Litm. zapísanej na LV 562:

- par.č. KN-C 613/3 vo výmere 1975 m2, druh pozemku trvalý trávny porast (okolie
ihriska).
Pre kompletné vysporiadanie pozemkov v rámci ihriska, Grkat.c., far. Litm. ďalej navrhuje
zámenu pozemkov vo vlastníctve Grkat.c., far. Litm. zapísanej na LV 1426:
- par. č. KN-E 5640/1 vo výmere 83 m2, druh pozemku orná pôda a
- časť par. č. KN-E 5641/1 v predpokladanej výmere 500 m2, druh pozemku orná
pôda, podľa navrhnutého náčrtu fotky z katastra,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Litmanová:
- par. č. KN-E 5641/4 vo výmere 4 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV
1481,
- par. č. KN-C 615/10 vo výmere 106 m2, druh pozemku lesný pozemok, zapísaná na
LV 1
Uznesenie č. 6/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí so
Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Litmanová v plnom znení.
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s

Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B. MUDr. František Orlovský s manželkou – Žiadosť o povolenie terénnych úprav
a žiadosť o uloženie elektrického kábla na pozemku obce.
Dňa 16.03.2022 doručil p. Orlovský predmetné žiadosti na obecný úrad. Z dôvodu
povinnosti oboznámiť poslancov OZ, bola naplánovaná spoločná obhliadka obecných
pozemkov v rekreačnej časti KÚ Litmanová. K nahliadnutiu boli poskytnuté náčrty terénnych
úprav. Ide o pozemky obce na par. č. 606/27 3996/1 a 606/27 4003/3 na LV 1481
Uznesenie č. 7/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosti p. MUDr.
Františka Orlovského a manželky o povolení terénnych úprav a uložení elektrického kábla na
pozemku obce.
C. Ján Dzadik, Litmanová 123 – Žiadosť o súčinnosť pri riešení sporu o pozemky
V žiadosti sa p. Dzadik písomne obracia na obecný úrad a poslancov s prosbou
o riešenie sporu medzi susedmi, kde prístup k ich rodinnému domu nie je vysporiadaný a ich
sused sa snaží získať tento pozemok do svojho vlastníctva a tým im zabráni prístup
k rodinnému domu. Dôvodom ich neriešenia majetkoprávneho vysporiadania je „že boli
presvedčení, že tieto pozemky vysporiada obec“. Keďže sa na predmetných pozemkoch
nachádzajú aj inžinierske siete, je podľa p. Dzadika prirodzené, že by mali byť vo vlastníctve
obce.

Uznesenie č. 8/25/2022
Obec Litmanová a obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť
p. Jána Dzadika, Litmanová 123 a navrhuje dotknutým osobám riešenie súkromných
sporov prostredníctvom podania konkrétneho žalobného návrhu na súd. Obec ako stavebný
úrad má vedomosť, že je už vedené aj sporové konanie v predmetnej veci.
Doposiaľ obec nemá schválený územný plán. Ide o nehnuteľnosti, ktoré nie sú vo
vlastníctve obce. Obec Litmanová začala s procesom územného plánovania aj vzhľadom na
danú lokalitu, kde bol a je plánovaný chodník.

7.
Rôzne
V bode rôzne starostka predložila viacero informácií:
a) 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 vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Vzhľadom na
uvedené požiadala o zaslanie cenovej ponuky na súvisiacu projektovú dokumentáciu.
Uznesenie č. 9/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na rozšírenie trasy obecného vodovodu k napojeniu plánovanej IBV pre
stavebné povolenie v oblasti „Durbachivka, Šitnik“ v predpokladanej výške 1.000,- €, ktorá
podľa predbežnej cenovej ponuky obsahuje aj polohopisný a výškopisný plán pre danú
lokalitu.
Hlasovanie:
Za: 7
Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,
Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
b) Požiarna zbrojnica
Obec má schválenú dotáciu v sume 30 000 €. Vzhľadom na potrebu stavebných úprav
bol oslovený subjekt, ktorý zrealizuje verejné obstarávanie. Suma VO je cca 400 €.
Uznesenie č. 10/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o začatí procesu
„Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Litmanová“, vrátane zrealizovania verejného
obstarávania na dodávateľa.

Počas zastupiteľstva p. Miroslav Hlinka opustil zasadaciu miestnosť na obecnom úrade,
kde sa konalo OZ o 19:30 hod.
c) Parkovanie v obci, nepovolená rýchlosť a potreba opravy hlavnej cesty
Obec zisťovala legislatívne možnosti disponovať meračom rýchlosti. Podľa platnej
legislatívy môže obec riešiť v rámci objektívnej zodpovednosti len zákaz státia a zastavenia
v zmysle ustanovenia §6a písm. e) Zákona 8/2009. Z.z. o cestnej premávke. Tieto informácie
boli na vyžiadanie poskytnuté OR PZ. Na základe dohody s OR PZ budú vykonávať častejšie
merania rýchlosti v obci Litmanová.
Starostka zároveň informovala o liste adresovanom na Správu ciest do Starej Ľubovne,
v ktorom poukázala na potrebu údržby cesty III. triedy – vstup do obce Litmanová. Na ceste
sú výrazné poškodenia, načo občania poukazujú. Obec z dôvodu možnej dopravnej kolízie,
požiadala o jej urýchlenú opravu.
Uznesenie č. 11/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o oznámení
dopravenému inšpektorátu nedodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci, na nerešpektovanie
zákazu státia hlavne v smere od obecného úradu na Horu Zvir a o poškodenej hlavnej ceste
v obci.
d) Majetkové priznanie starostky obce za rok 2021
Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď
sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné
oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a)
– f) ústavného zákona. O splnení zákonnej povinnosti a o svojom podaní majetkového
priznania informovala starostka obce.
Uznesenie č. 12/25/2022
Komisia pre ochranu ver. záujmu otvorila doručené majetkové priznanie starostky
obce a skonštatovala, že písomné oznámenie majetkového priznania za predchádzajúci
kalendárny rok 2021 bolo podané v lehote do 30.04.2022, je riadne platné, podpísané a po
kontrole údajov uvedených v tomto majetkovom priznaní bude zverejnené na webovom sídle
obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o majetkovom
priznaní starostky obce.
e) WC v kultúrnom dome
Obec ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zadá zákazku „Oprava WC vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu v obci
Litmanová“ formou priameho zadania bez aplikácie pravidiel a postupov VO obecnej firme,
ktorá je zriadená obcou so 100% účasťou obce, tzv. in house zákazkou.

Uznesenie č. 13/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie in hose zákazku, ktorá bude
zadaná priamym zadaním sociálnemu podniku Poľanka, s.r.o., r.s.p.
f) Slávnosti jari v Hniezdnom a Projekt VSE
Starostka informovala o úspešných projektoch, do ktorých sa prihlásila naša obec.
Ďakovala všetkým, ktorí pomáhajú, prispievajú k propagácii obce a tak vytvárajú vhodné
zázemie pre nás všetkých. Zhodnotila, že tieto malé úspechy sú pre nás veľkou výhrou. Je
rada, že máme okolo seba aktívnych a veľmi tvorivých ľudí.
Uznesenie č. 14/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie 2. miesto Obce Litmanová,
ktorá získa 1.000 € v súťaži v Hniezdnom so zameraním na uchovávanie tradícii a tiež bola
úspešná v projekte VSE, kde bola možnosť získať sumu 2.000 € pre našu materskú školu,
ktorá tak môže doplnil exteriér MŠ aj edukatívnymi prvkami.
g) Prehodnotenie žiadosti
Starostka obce udelila slovo prítomnému Miroslavovi Vajdovi, ktorý požiadal
o prehodnotenie žiadosti na odkúpenie nehnuteľnosti pre p. Miroslavu Orosz, vtedy
zastúpenou JUDr. Gáborom Szárazom.
Žiadosť bola predmetom na 17. zasadnutí OZ. Prítomný p. Vajda - otec žiadateľky, na
zastupiteľstve podrobnejšie popísal dôvody. Poprosil poslancov, aby sa o možnom odpredaji
nehnuteľnosti ešte raz porozprávali a prehodnotili osobite svoje stanovisko. Pri hlasovaní
reagoval poslanec Ing. Peter Rusiňák so slovami, že pri svojom rozhodovaní a hlasovaní
myslel na dobro všetkých a predovšetkým s dobrým úmyslom nepoškodiť/neublížiť ani
žiadateľke, ani nikomu. Práve naopak, je presvedčený o tom, že kým má podiel na akejkoľvek
parcele aj obec, nemal by byť nikomu a ničomu obmedzený a zabraňovaný prístup na svoje
nehnuteľnosti. V plene zaznela poznámka, že v budúcnosti môžu rozhodovať iní poslanci,
ktorí tú istú žiadosť môžu schváliť. Táto možnosť je poslancom jasná a nevylučujú to. Aj
preto je súčasným zameraním obce mať vypracovaný a schválený územný plán, ktorým by
sa deklaroval verejný záujem.
Pán Vajda sa prítomným poďakoval a zasadaciu miestnosť opustil v čase o 19:50 hod.
Poslanci po zhodnotení situácie dospeli k záveru, že trvajú na svojom pôvodnom rozhodnutí.
Uznesenie č. 15/25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie požiadavku p. Miroslava
Vajdu. Na svojom pôvodnom rozhodnutí trvá.

Diskusia k bodu 3 programu OZ:
Na záver sa v diskusii riešila spolupráca obce s TJ Družstevník Litmanová. Poslanci
sa opakovane zhodli, že obec podľa svojich možností dlhoročne prispieva na jej fungovanie.

V tomto roku je predpokladaná výška poskytnutej dotácie, tak ako po minulé roky, opäť
v sume 4 000 €. Oproti iným väčším obciam je to porovnateľné, pričom niektoré väčšie obce
poskytujú oveľa menšiu dotáciu na fungovanej športovej činnosti ako poskytuje obec
Litmanová, resp. neprispievajú vôbec.
Poslanci mali záujem v diskusii reagovať na príspevok p. Ján Rusiňáka, zverejnený na
sociálnej sieti, ktorý však po odprezentovaní 3. bodu programu OZ bez akýchkoľvek otázok
na poslancov a starostku odišiel. Ostatní prítomní členovia TJ nemali následne žiadne
konkrétne otázky. Konštatujeme spoločne, že zo strany p. Jána Rusiňáka, ktorý je členom
výboru TJ, nie je jeho predsedom, je písanie skreslených informácií nekorektné. Obec je
povinná dodržiavať ustanovenia Zákona o obecnom zriadení a s poukazom na § 11 cit. zákona
je jednou z kompetencií poslancov OU určovať a dodržiavať zásady hospodárenia
s majetkom a finančnými prostriedkami obce. Za dôsledné a uvážené rozhodnutia im starostka
obce touto cestou ďakuje.
Starostka uviedla, že aj na zasadnutí ekonomicko – finančnej komisie dňa 04.02.2022
sa zástupcom subjektov v obci dalo do pozornosti VZN č. 8/2021 - O podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce, ktoré je platné a účinné a je potrebné jeho
ustanovenia dodržiavať.

7.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20:15 hod.
Zapísala: Ivana Sokoľáková
V Litmanovej 12.05.2022
...........................................
Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
Overovatelia:
Lukáš Hlinka
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Ing. Martin Hlinka
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