
Zápisnica 

z  26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

21.06.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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: 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   

26. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 25. OZ. 

3. Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

4. Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2021. 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2022. 

6. Plán činnosti HK obce na 2. polrok 2022. 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3. 

8. Určenie výkonu funkcie starostu Obce Litmanová v novom volebnom  

období r. 2022 –2026, určenie počtu poslancov OZ Litmanová a určenie volebného 

obvodu.  

9. Návrh VZN č. 1/2022  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Litmanová. 

10. Finančná podpora pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR. 

11. Žiadosti a podnety občanov.  

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

 

1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a 

overovateľov zápisnice 
 

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ začalo o 15:35 hod. v 

priestoroch zasadacej miestnosti na obecnom úrade, ktoré otvorila a viedla starostka obce 

Mgr. Nataša Hlinková. Privítala všetkých prítomných vrátane hostí a konštatovala, že OZ je 

uznášania schopné so šiestimi 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: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/26/2022 

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: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák. 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

2. 

Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ 
 

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

uznesení z 25. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zasadnutia boli 

splnené.  V plnení zostáva uznesenie 10/24/2022, v ktorom bol schválený zámer prenájmu 

obecného pozemku na osadenie informačných tabúľ k ľadovej jaskyni pre občianske 

združenie Litmanyvčan, zámer zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke obce: 26.04.2022, 

zvesený 12.05.2022 – bez námietok 

 

Uznesenie č. 2/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení z 25. zasadnutia OZ. 

 

 

3. 

Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021  
  

Slovo dostala pani kontrolórka M. Tomková, ktorá opísala stručný priebeh 

schvaľovania záverečného účtu s možnosťami schválenia. Tiež poznamenala, že návrh 

záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2021 bol zverejnený 03.06.2022 a spracovaný v 

súlade so zákonom č.583/2004 a predložený návrh záverečného účtu obce Litmanová za rok 

2021 spĺňa náležitosti ustanovené § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004. 

Na základe preskúmania návrhu záverečného účtu obce Litmanová za rok 2021 a jeho 

súladu so skutočnosťou - odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Litmanovej schváliť 

záverečný účet Obce Litmanová za rok 2021 s výrokom - celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Litmanová k záverečnému účtu Obce 

Litmanová za rok 2021 tvorí prílohu zápisnice. 

  

Uznesenie č. 3/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k Záverečnému účtu obce Litmanová za rok 2021.  

 



4. 

Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2021 
  

V tomto bode ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak nadviazal na stanovisko kontrolórky 

obce a v krátkosti zhrnul informácie, ktoré boli podané v návrhu Záverečného účtu Obce 

Litmanová za rok 2021, ktorý bol poslancom OZ zaslaný na ich emailové adresy a zverejnený 

na úradnej tabuli a stránke obce v zákonom určenej lehote. V krátkosti objasnil dôležité 

oblasti financovania obce v príjmovej aj výdavkovej časti a dal priestor poslancom na možné 

zodpovedanie otázok alebo prípadných nejasnosti. Zo strany poslancov neboli dané žiadne 

pripomienky k záverečnému účtu. Po prerokovaní bol následne záverečný účet poslancami 

schválený. Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2021 tvorí prílohu zápisnice. 

  

Uznesenie č. 4/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje prerokovanie Záverečného účtu obce Litmanová za rok 2021 podľa §16, 

odst. 10, písm a, Zákona č.583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výrokom: 

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

b) potvrdzuje vysporiadanie finančných operácií vo výške 297 111,90 € z prebytku 

bežného a kapitálového rozpočtu. 

c) schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 41 619,51 € z prebytku rozpočtu za 

uplynulý rozpočtový rok. 

d) schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2 282,84 € na 

vysporiadanie záväzkov z podnikateľskej činnosti. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

5.  

Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2022 
 

 Hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2022, v ktorej 

uviedla. V správe zhodnotila vykonanú Inventarizáciu majetku k 31.12.2020, ktorá bola 

vykonaná v zmysle ustanovení §29 a §30 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a spĺňa všetky podmienky inventarizácie. Inventúrne súpisy a 

inventarizačné zápisy obsahovali všetky potrebné údaje (obchodné meno, deň začatia, stav 

majetku,  podpis hmotne zodpovednej osoby, podpis vedúceho inventarizačnej komisie a jej 

členov zoznam majetku a ich ocenenie podľa § 25, zoznam skutočného stavu rozdielov). 

Inventúrnym súpisom sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a inventarizačným 

zápisom sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. V závere skonštatovala, že Obec 

Litmanová si splnila v súvislosti s majetkom povinnosť, ktorú mu ukladá § 6 ods. 3 , §§ 29 a 

30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zároveň zhodnotila ostatné činnosti HK obce, 

ktoré boli vykonávané podľa potrieb obce. Úplná správa hlavného kontrolóra obce tvorí 

prílohu zápisnice.  

 



Uznesenie č. 5/26/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

HK obce za 1. polrok 2022 

 

 

6. 

Plán činnosti HK obce na 2. polrok 2022 
  

Tento bod programu sa presúva do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

7. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 
 

Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak navrhol použitie prostriedkov z rezervného fondu 

pre potreby dofinancovania 5% spoluúčasti územného plánu, 25% spoluúčasti na projekte 

Eurá z Eura a na dofinancovanie projektu hasičskej zbrojnice. 

 

Uznesenie č. 6/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky: 5% z 18.360,00 €, t.j. 

918,00 € na dofinancovanie spracovania územného plánu Obce Litmanová. 

b) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 3.334,00 € na 

dofinancovanie projektu “EURÁ z EURA” – projekt dobudovania amatérskej 

futbalovej infraštruktúry v Obci Litmanová. 

c) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 16.517,21 € na 

dofinancovanie projektu Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Obci Litmanová 

d) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré je prílohou zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

8. 

Určenie výkonu funkcie starostu Obce Litmanová v novom volebnom  

období r. 2022 –2026, určenie počtu poslancov OZ Litmanová a určenie 

volebného obvodu 
 

Termín tohtoročných volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov 

samosprávnych krajov je určený na deň 29.10.2022. V súvislosti s voľbami do orgánov 

samosprávy je potrebné v uvedených termínoch určiť výkon funkcie starostu Obce Litmanová 

v novom volebnom období r. 2022 –2026, určiť počet poslancov OZ Litmanová a určenie 

volebného obvodu. 

 



a) Určenie výkonu funkcie starostu Obce Litmanová vo volebnom období r. 2022 –2026 

Starosta - v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je 

obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, t.z. úväzok. V rozsahu napr. 1,0 ; 0,8 ; 0,5 a 

podobne. Vzhľadom k rozsahu práce sa navrhuje určiť výkon funkcie starostu v našej obci na 

ďalšie volebné obdobie v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 7/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje výkon funkcie starostu Obce Litmanová v 

novom volebnom období  r. 2022 – 2026 v rozsahu 1,0 , t.z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

b) Určenie počtu poslancov Obce Litmanová na volebné obdobie r. 2022 - 2026.  

Počet poslancov - podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3, pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie, podľa počtu 

obyvateľov obce takto: 

 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

Doteraz boli u nás volebné obdobia zastúpené siedmimi poslancami, čo sa aj veľakrát 

osvedčilo. Čím viac poslancov, tým viac rozumu a tým väčšia demokracia.  

 

Uznesenie č. 8/26/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet poslancov Obce Litmanová vo 

volebnom období  r. 2022 – 2026 na 7 poslancov. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 



c) Určenie volebných obvodov v Obci Litmanová pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v r. 2022 

 

Uznesenie č. 9/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje 1 volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva pomerne k počtu 

obyvateľov obce vo volebnom období  r. 2022 – 2026.  

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

9. 

Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Litmanová 
 

Tento návrh VZN č.1/2022 bol vyhotovený k doplneniu ostatných VZN obce na 

podnet okresnej prokuratúry, ktorá vykonávala na rok 2022 previerku stavu zákonnosti 

všeobecne záväzných nariadení miest a obcí. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obce 02.06.2022 a neboli k nemu doručené žiadne podnety. Schválené 

VZN je prístupné na webovej stránke obce a k nahliadnutiu je tiež na Obecnom úrade 

Litmanová. Jeho účinnosť je od 15-teho dňa jeho zverejnenia.  

 

Uznesenie č. 10/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 1/2022 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Litmanová. 
 
Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

10.  

Finančná podpora pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR 
  

 Starostka prečítala poslancom OZ list určený mestám a obciam na Slovensku 

z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ďalej len DPO SR), v ktorom prosia o pomoc pri 

zabezpečení zachovania existencie celoslovenskej organizácie DPO SR formou dobrovoľnej 

finančnej podpory podľa finančných možností obce. 

 

 



Uznesenie č. 11/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová nesúhlasí s poskytnutím pomoci Dobrovoľnej 

požiarnej ochrane SR za účelom zabezpečenia zachovania existencie celoslovenskej 

organizácie. 
 

 

11.  

Žiadosti a podnety občanov 
 

A. Žiadosť - Zámena pozemkov - Peter Vislocký, Litmanová 5 

 

V žiadosti žiada o výmenu svojich pozemkov, ktoré zasahujú až ponad poľnú cestu 

v oblasti Pod Lesikom tak, aby poľná cesta, ktorá prechádza jeho súkromným pozemkom, 

prechádzala a patrila obci.  

Zároveň žiada o vyriešenie prístupu do tejto lokality, do ktorej momentálne prístup nie 

je možný a to z dôvodu odkúpenia súkromných pozemkov do ďalšieho súkromného 

vlastníctva. Pani starostka vyzvala prítomnú p. Jarinčíkovú, novú majiteľku spomínaných 

pozemkov, cez ktoré kedysi viedla prístupová cesta, či by sa mohla vyjadriť k problémovej 

veci. Opýtala sa jej, či je možná dohoda, či umožní prejazd cez jej pozemok, aby tam bola 

naďalej prístupová cesta pre ostatných vlastníkov pozemkov, resp. pre Roľnícke družstvo 

„Majdan“, ktoré má susediace pozemky v nájme a vykonáva na nich sezónne práce. 

Poprípade či vie navrhnúť iné riešenie prístupu do lokality Pod Lesikom. K veci sa vyjadroval 

p. Jarinčík, ktorému dala slovo p. Jarinčíková. Povedal, že cesta tam niekedy bola, no 

v súčasnosti tento prechod nebude reálny. Nevylučujú, že v priebehu niekoľkých pár rokov 

bude na tomto pozemku stáť objekt. A preto ani neuvažujú o sprístupnení tejto cesty cez 

pozemok, ktorý majú vo vlastníctve. Pani Jarinčíková poznamenala, že vlastníkom týchto 

pozemkov sa doteraz mohol stať ktokoľvek a odkúpením spomínaného pozemku nemala 

v úmysle znemožniť prístup na susediace pozemky. Navrhuje prístup cez areál materskej 

školy, alebo na vytvorení novej cesty cez iné pozemky, na ktorých nebude prebiehať výstavba 

stavebných objektov a mohli byť riešením pre vznik cesty. 

 Pán Vislocký chcel ešte upozorniť na skutočnosť, že voda, ktorá steká z Pod Lesíka 

nemá kde stekať, pretože niekedy bol priepustný kanál medzi pozemkami p. Jarinčíkovej a p. 

Rusiňáka, ktorý je teraz pravdepodobne niekým zasypaný a voda ide po miestnej komunikácii 

až po všetkých súkromných pozemkoch popri hlavnej ceste.  

 Po prejedaní jeho žiadosti opustil zasadaciu miestnosť. 

 

Uznesenie č. 12/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť Petra Vislockého 

a necháva túto tému a problém s tým spojený otvorený. OZ sa bude týmto zaoberať aj na 

ďalšom zastupiteľstve. 

 

 

B. Žiadosť o znovu prehodnotenie prenájmu pozemku – Vasiľ Simak, Litmanová 191; 

Mária Sivuľková, Kamienka 456 

 

Žiadosť smeruje k schválenému prenájmu obecného pozemku KN-C 149/1 na garáž pre 

Andreja Sikorjaka, Litmanová 174, uznesenie č. 4/19/2021. Vo svojej žiadosti vyjadrujú 

nesúhlas s postavenou garážou, ktorá podľa nich bráni výhľadu z rodinného domu súp. č. 175 

a tiež uvádzajú skutočnosť, že v minulosti mali podanú žiadosť na OZ o odkúpenie tohto 

pozemku, ale z dôvodu záujmu kúpy tohto pozemku viacerými občanmi, nebol schválený 



odpredaj nikomu. Preto sa cítia ukrivdení a namietajú voči rozhodnutiu niektorých poslancov, 

ktorí sú už dlhšie roky vo volebných obdobiach. Myslia si, že to narušilo ich susedské vzťahy 

a rozhodnutie na prenájom nehnuteľnosti mohla obec vydať až po zistení názoru majiteľov 

susedských pozemkov. Taktiež poukazujú aj na vytvorenie skládky materiálu, na ktorú nemá 

ich sused povolenie využívať obecnú plochu a je tiež vytvorená pred ich rodinným domom. 

Prítomný p. Sikorjak sa k tejto veci chcel vyjadriť, preto si vyžiadal slovo a povedal, 

že touto žiadosťou nechcel nikomu uškodiť, nemyslí si, že stavbou porušil nejaký bod 

nájomnej zmluvy a je ochotný zaplatiť aj vyššiu čiastku nájmu. Čo sa týka sporného výhľadu 

z domu, poukázal na to, že celá dedina je stavaná tak, že výhľady z domov nie sú lukratívne a 

dom so súp. číslom 175 je prázdny a toho času neobývaný. Vyjadril svoj dobrý úmysel 

a stavbou tejto garáže chcel prispieť k plno hodnotnejšiemu životu svojich detí a vnúčat, 

s ktorými žije v spoločnej domácnosti. Hovorí aj o dobrých vzťahoch a pomoci medzi 

susedmi, ako si pomáhali ešte za života ich rodičov, na ktoré sa akosi v dnešnej dobe 

pozabúda. Pán Sikorjak takouto pomocou svojim deťom vyjadruje prianie udržať si mladých 

ľudí doma a v dedine, lebo je ich veľmi málo a väčšina buď pre nemožnosť usadiť sa 

v dedine, alebo pre zlé susedské vzťahy odchádzajú preč. Následne poďakoval za vypočutie 

a zasadaciu miestnosť opustil. Poslanci dlho prehodnocovali možnosti uzavretej nájomnej 

zmluvy a v zmysle čl. VIII, bodu  8.1, kde je uvedená možnosť zmeny a doplnkov  k tejto 

zmluve, ktoré sa môžu uskutočňovať po vzájomnej dohode výlučne písomnou formou, sa 

rozhodli schváliť návrh na úpravu bodu 4.2,  čl. IV nájomnej zmluvy. 

 

Uznesenie č. 13/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje návrh na úpravu výšky nájmu za 

obecný pozemok na parcele KN-C 149/1 pre nájomcu Andrej Sikorjak, trvale bytom  

Litmanová 174, 065 31 Jarabina a to v hodnote 10,00 € / mesiac s prepočtom zaplatenej 

alikvotnej časti. Zmena výšky nájmu bude uzavretá formou Dodatku k Zmluve o nájme č. 

2/2022 s platnosťou od 01.08.2022. 

 

Hlasovanie: 

Za:  Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil 

Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa: Ing. Jaroslav Rusiňak 

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

Uznesenie č. 14/26/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová poveruje starostku obce Mgr. Natašu 

Hlinkovú, k vykonaniu zmeny nájomnej zmluvy a taktiež, aby vyzvala Andreja Sikorjaka,  

trvale bytom Litmanová 174, 065 31 Jarabina, k odstráneniu skládky materiálov z obecného 

pozemku KN-C 149/1 a aby využíval iba plochu, ktorú má v nájme. Urobiť tak musí hneď po 

zverejnení zápisnice alebo po doručení výpisu uznesenia na adresu trvalého pobytu. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 



 

C. Žiadosť o súhlas s uložením sietí na parcelách KN-E 6732/5, KN-E 6732/8 - Ján 

Barovjan ml., Litmanová 46 

 

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, navrhovateľ VSD, a.s. v zastúpení 

splnomocneným p. Barovjanom žiada na základe vyjadrenia stavebného úradu súhlas obce k 

uloženiu sietí na obecných parcelách. 

 

Uznesenie č. 15/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s uložením sietí /zriadenie vecného 

bremena/ na parcele KN-E 6732/5, druh pozemku ostatná plocha a na parcele KN-E 6732/8 

druh pozemku ostatná plocha, obidve vo vlastníctve Obce Litmanová, zapísané na LV 1481.  

 

 

D. Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie – Ing. Pavol Ganzarčík, 

Spišská Belá, znalec 

 

Ide o žiadosť s poskytnutím územnoplánovacej informácie na parcelu KN-E 5918/2 

vedená na LV 1811 katastra Litmanová. Starostka informovala prítomných o konkrétnych 

otázkach v žiadosti, na ktoré hneď podávala informácie: táto parcela je vedená v k.ú 

Litmanová ako orná pôda, ktorá nespadá do časti obce v zastavanom území a doposiaľ nebol 

vydaný súhlas s využitím tejto pôdy na stavebné zámery a na iné zámery. V súčasnosti je 

využívaná na poľnohospodárske účely. Územný plán obec schválený nemá, ale v roku 2021 

už bol začatý proces jeho prípravy. Záujmom obce je využiť túto parcelu ako prístup 

k nehnuteľnostiam súkromných vlastníkov. 

 

Uznesenie č. 16/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie poskytnutie 

územnoplánovacej informácie k žiadosti. 

 

 

E. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Vira ml. - Litmanová 93 

 

Táto žiadosť bola doručená do mailovej schránky podateľne a prijatá do 

registratúrneho denníka v deň zastupiteľstva. V prípise žiadajú bezodkladne rozhodnúť 

z dôvodu už prejednávanej veci v rokoch 2015-2018, kedy si dali urobiť geometrický plán. 

Avšak doručenej žiadosti nie je evidentné a zrozumiteľné či žiadateľ má záujem o odkúpenie 

alebo o zámenu pozemkov, keďže hovorí aj o možnom prevode súkromného pozemku do 

vlastníctva obce. Taktiež je v žiadosti uvedená parcela, ktorá nie je identifikovateľná 

z priloženej kópie mapy možných zmien geometrického planú (GO) a nie je zapísaná ani 

v katastri nehnuteľnosti, pretože v prílohe nebol celý GO s rozpisom starých 

a novovytvorených parciel, z čoho by sa dalo ľahšie čítať a určiť správnosť parcely.  

 

Uznesenie č. 17/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová žiada Jozefa Viru ml., Litmanová 93 

o spresnenie žiadosti a odporúča starostke obce Mgr. Nataši Hlinkovej pozvať ho na osobné 

stretnutie na obecnom zastupiteľstve za účelom vysvetlenia žiadosti a spresnenia o aké 

parcely sa jedná a aký spôsob prevodu a zámeny pozemkov žiada. 

 



 

F. Občianske združenie Litmanyvčan – Žiadosť o nájom obecného pozemku za účelom 

umiestnenia  informačných, náučných a herných tabúľ na Náučnom chodníku k Ľadovej 

jaskyni  

 

Tento bod programu sa presúva do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

12.  

Rôzne 
 

a) Preventivár požiarnej ochrany obce Litmanová 

Starostka predniesla návrh uznesenia Obecnému zastupiteľstvu Obce Litmanová 

schváliť za preventivára obce p.  Ing. Jozefa Romana. 

Dôvodová správa: V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov obec ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce. Preventivárom 

požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon 

činnosti preventivára požiarnej ochrany obce. Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom 

preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností: 

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

b) školenie kontrolných skupín obce 

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie 

hasičskej jednotky 

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci  

Odbornú spôsobilosť preventivár požiarnej ochrany obce preukazuje osvedčením o odbornej 

spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce overuje a osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce vydáva územne príslušné 

okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ktoré bude aktualizované podľa zákona 

NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Obec môže 

zabezpečovať plnenie povinností preventivára aj technikom požiarnej ochrany alebo 

špecialistom požiarnej ochrany. Vzhľadom na uvedené do funkcie preventivára Obce 

Litmanová navrhuje technika požiarnej ochrany, p. Ing. Jozefa Romana.  

 

Uznesenie č. 18/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v zmysle ustanovení § 15, ods. 2, zákona NR 

SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje za preventivára požiarnej ochrany 

obce Litmanová: Ing. Jozef Roman, Nižné Ružbachy 168. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

b) Odpustenie úhrady poplatkov za TKO na rok 2022 občanom s trvalým pobytom 

v Litmanovej, ale žijúcim dlhodobo v zahraničí, kde majú obvyklý pobyt. 

 

 



 

Uznesenie č. 19/26/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odpustenie úhrady poplatkov za 

TKO na rok 2022 občanom s trvalým pobytom v Litmanovej, ale žijúcim dlhodobo 

v zahraničí. Ide o občanov z rozhodnutí č.: 26, 161, 205, 113, 71, 57, 162, 77, 182, 42, 116, 

97, 177, 86, 175, 88, 172, 122, 143, 195, 44, 82, 62, 207, 7, 75, 170, 94, 49, 96, 135, 131, 100, 

59, 164, 159, 142, 208, 108, 183, 91, 64, 54, 148, 145, 90, 178, 30, 46, 186, 69, 102, 70, 120, 

83, 150, 199, 185, 67 vydaných Obcou Litmanová dňa 01.02.2022.  

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

c) Zrušenie živnosti 

Z dôvodu zrušenia podnikateľskej činnosti obce navrhla starostka obce zrušenie 

pozastavených živností. 

 

Uznesenie č. 20/26/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zrušenie starých pozastavených 

živností vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenských 

oprávneniach čísel: OU-SL-OZP-2015/001565-2, OŽP-4/2009/02624-2, OŽP-4/2008/00756-

2, ŽO-2004/01597/2/4OL 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

d) Ekonóm obce navrhuje trvalé odstránenie niektorých položiek z účtovníctva. Každú 

zvlášť opísal a dal poslancom na prerokovanie. Doplnil informáciu, že ide o položky 

z rokov 2011, 2012 a 2015. Poslanci k tomu nemali žiadne výhrady a vyradenie 

schválili. Návrhy vyradených dokladov sú prílohou zápisnice. 

 

1) vyradenie projektovej dokumentácie 

Uznesenie č. 21/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prerokovalo návrh na vyradenie projektovej 

dokumentácie – zateplenie, výmena okenných a vonkajších dverných konštrukcií – ZŠ 

Litmanová v sume 1 140,00 eur a schvaľuje vyradenie projektovej dokumentácie – 

zateplenie, výmena okenných a vonkajších dverných konštrukcií – ZŠ Litmanová 

z obstarávacieho účtu (042) ako zmarenú investíciu v sume 1 140,00 eur. 

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  



Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

2) odúčtovanie záväzku voči spoločnosti EKOLINES IPC s.r.o. 

Uznesenie č. 22/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odúčtovanie záväzku FA25922 

a FA26522 z účtovníctva obce voči spoločnosti EKOLINES IPC s.r.o. za projektové práce pre 

spracovacie PD – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce v sumárnej výške 700,00 €  

z dôvodu premlčania.  

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

3) zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke 

Uznesenie č. 23/26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zúčtovanie opravnej položky 

k pohľadávke FA20151194 vo výške 68,80 € za poskytnuté služby Róbertovi Richterovi 

pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva.   

 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka 

 

 

13.  

Záver 
 

 Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončila o 19:20. 

 

Zapísala: Ivana Sokoľáková 

 

V Litmanovej 30.06.2022 

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

                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                              starostka obce 

 

Overovatelia:  

 

Mgr. Nadežda Hlinková     ............................................... 

       

 

Marián Kuščák      ................................................  


