
Zápisnica 

z  27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

15.08.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 

Poslanci:     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 

Ďalší:   Prezenčná listina je prílohou zápisnice 

 

 

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie 

programu  27. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z  26. OZ. 

3. Plán kontrolnej činnosti HK  obce Litmanová na II. polrok 2022. 

4. Návrh VZN „o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce L I T M A N O V Á“. 

5. Návrh VZN „o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne“.  

6. Rozpočtové opatrenie č. 4. 

7. Poľanka, s.r.o., r.s.p. – informácia o fungovaní soc. podniku  

8. Žiadosti a podnety občanov.  

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

 

1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a 

overovateľov zápisnice 

 

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

miestnosti na obecnom úrade, ktoré otvorila a viedla starostka obce Mgr. Nataša Hlinková. 

Privítala všetkých prítomných vrátane hostí, konštatovala, že OZ je uznášania schopné. 

Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom a hosťom vopred 

doručený a bol obsahom pozvánky. Zároveň informovala o neprítomnosti poslankyne Mgr. 

Nadeždy Hlinkovej, ktorá  telefonicky ospravedlnila krátke meškanie.  Poslanec Ing. Martin 

Hlinka  prišiel o 15:43 hod.,  po schválení prvého bodu programu. 

Program bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli. Poslanci program 

schválili, OZ určilo za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková, zvolilo NK a overovateľov 

zápisnice: Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 

 

 

Uznesenie č. 1/27/2022 
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. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák. 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Hlasovanie: 
Za:  Lukáš Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  

Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková 

 

 

Starostka požiadala prítomných žiadateľov vyjadriť sa k predmetu ich  žiadostí.   

Postupne sa vyjadrili p. Mária Vašková Virová, ktorá bola splnomocnená na konanie pri 

odkúpení, resp. zámene pozemkov od p. Jozefa Viru. Potom sa mal možnosť vyjadriť p. Ján 

Vislocký a na záver p. Darina Robová. Poslanci prítomným poďakovali za vysvetlenia 

a presunuli svoje hlasovanie do bodu  č. 8 schváleného programu. Každý z prítomných hostí 

po svojom vyjadrení zasadaciu miestnosť opustil a OZ pokračovalo v programe. 

 

 

2. 

Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ 

 

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

uznesení z 26. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že 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. 12/26/2022 - Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová zobralo na vedomie 

žiadosť Petra Vislockého a necháva túto tému a problém s tým spojený otvorený. OZ sa bude 

týmto zaoberať na budúcom zasadnutí. 
*uznesenie č. 17/26/2022 - Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Vira ml. - Litmanová 93 

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

žiadosti a odporúča starostke obce Mgr. Nataši Hlinkovej pozvať ho na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva za účelom  spresnenia žiadosti, konkrétne o ktoré parcely ide a aký spôsob 

prevodu a zámeny pozemkov žiada. 

 

Uznesenie č. 2/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení z 26. zasadnutia OZ. 

 

 

3. 

Plán kontrolnej činnosti HK  obce Litmanová na II. polrok 2022  

  

Starostka obce predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Litmanová na II. polrok 2022, ktorý bol pred zasadnutím OZ riadne vyvesený na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce. Tento plán  tvorí prílohu zápisnice. 



Uznesenie č. 3/27/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. 

polrok 2022 a poveruje HK výkonom týchto kontrol. 

 

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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný:  
 

 

4. 

Návrh VZN „o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Litmanová“ 

  

Návrh VZN č. 3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

K tomuto návrhu VZN 3/2022 neboli doručené žiadne podnety. Poslanci návrh VZN 

prerokovali, navrhli niektoré články VZN upraviť. Schválené VZN bude zverejnené na 

úradnej tabuli 15 dní, prístupné na webovej stránke obce a k nahliadnutiu je tiež na Obecnom 

úrade Litmanová. 

  

Uznesenie č. 4/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 3/2022 o správe a 

prevádzkovaní pohrebiska 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: Ing. Martin Hlinka 

Neprítomný:  

 

5.  

Návrh VZN „o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a 

školskej jedálne“ 

 

Návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

K tomuto návrhu VZN neboli doručené žiadne podnety. Poslancami VZN prerokovali 

a schválili. Schválené VZN bude vyvesené na úradnej tabuli 15 dní, prístupné na webovej 

stránke obce a k nahliadnutiu je tiež na Obecnom úrade Litmanová. 

 

Uznesenie č. 5/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje VZN č. 2/2022 o výške príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu a školskej jedálne. 

 



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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný:  

 

6. 
Rozpočtové opatrenie č. 4 

  

Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak navrhol na úhradu výdavkov v súvislosti s 

likvidáciou škôd spôsobených haváriou na obecnom vodovode použiť prostriedky 

z rezervného fondu.  Faktúry budú tvoriť prílohu rozpočtového opatrenia č. 4. 

 

Uznesenie č. 6/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 

a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, a to na 

likvidáciu spôsobených  škôd vyhlásenou mimoriadnou situáciou – odstraňovanie 

havárie na obecnom vodovode, odstraňovanie príčin a zamedzenie úniku pitnej vody  

vo výške 3.665,19 €.  

b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré je prílohou zápisnice. 

 

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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný:  

 

 

7. 

Poľanka, s.r.o., r.s.p. – informácia o fungovaní sociálneho  podniku 

 

Tento bod programu sa presúva na  nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

8. 

Žiadosti a podnety občanov 

 

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

 

V úvode OZ p. Mária Vašková Virová na základe plnej moci  upresnila  parcelné čísla 

a doplnila informáciu  o aký predaj, zámenu pozemku majú záujem. Žiadajú o časti parciel 

KN E č. 6770/5 a KN E č. 6001/2, ktoré by mali podľa ich vypracovaného geometrického 

planú (GO) výmeru 224 m2. Ďalej žiadajú z parcely KN E č. 6770/2 oddeliť 21 m2 tak, aby už 

jestvujúci plot kopíroval hranice pozemkov. Z parcely KN E č. 6003 v žiadateľovom 

vlastníctve ponúkajú oddeliť 95 m2 tak, aby sa hranica pozemku posunula smerom dovnútra 

a kopírovala terajšie oplotenie. Z ich vyjadrenia vyplýva, že obec by vlastnila jestvujúci 

vybudovaný kanál. Majú preto  záujem o odkúpenie 150 m2 obecného pozemku  (224+21-95).  



Poslanci  prehodnotili žiadosť a vyzvali žiadateľa, aby  ako náhradu za požadovaný 

pozemok  ponúkol obci pozemok v celku,  v porovnateľnej kvalite a výmere, čo je 245 m2 . 

Pri podrobnejšom skúmaní katastrálnej mapy sa taktiež zistilo, že existujúce oplotenie zo 

zadnej strany zasahuje aj do ďalšej obecnej parcely KN E č. 6002/1, ide teda  o ďalších cca 

408 m2,, čo sa v predmetnej žiadosti neuvádza. 

Uznesenie č. 7/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová navrhuje žiadateľovi, Jozef Vira ml., 

Litmanova 93,  aby  ako náhradu za požadovaný pozemok  ponúkol obci pozemok v celku,  

v porovnateľnej kvalite a výmere, čo je 245 m2, resp. 653 m2. 

 

 

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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný:  

 

 

B. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Vislocký Ján, Litmanová 184 

 

Opätovná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pri rodinnom dome, na ktorom je 

postavená hospodárska budova. P. Ján Vislocký uviedol, že  pozemok dlhoročne užíva a má 

oň niekoľkoročný záujem. Poslanci preskúmali priložený GO plán  z roku 2018 a tiež aj 

katastrálnu mapu. Ide približne o 320 m2 v extraviláne obce v blízkosti skál, kde je 

predpoklad   ochranného  pásma. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto žiadosť na vedomie. O 

odpredaji pozemku rozhodne  až na základe vyjadrenia z konania územného plánu. 

 

Uznesenie č. 8/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť Jána Vislockého, 

Litmanová 184. 

 

 

C. Vyjadrenie k umiestneniu betónovej šachty na súkromnom pozemku – rod. 

Robových, Litmanová 122 

 

Prítomná p. Darina Robová upozorňovala na to, že nebola ako spoluvlastníčka 

nehnuteľnosti upovedomená o zásahu na ich súkromnom pozemku, na parcele registra „C“ č. 

126, pri odstraňovaní poruchy na  verejnom  vodovode. Starostka poukázala na havarijný stav 

vodovodu a potrebu riešiť situáciu ihneď, nakoľko išlo o verejný záujem a ochranu  zdravia 

občanov. Ďalej p. Robová žiadala informácie, kadiaľ vedie potrubie verejného vodovodu, 

pretože ich táto neznalosť obmedzuje plnohodnotne využívať pozemok a znehodnocuje výšku 

ceny možného predaja pozemku. Keďže betónová šachta s vodovodným ventilom je v strede  

pozemku, vlastníci žiadajú o preloženie tejto šachty na hranicu susediacich pozemkov. 

Starostka spolu s poslancami nevylučujú túto možnosť. Ako podielovú spoluvlastníčku 

pozemku však upozornili na to, že všetky náklady spojené s celou prekládkou a novou 

vodovodnou šachtou má znášať žiadateľ.  Prvotne je však potrebná konzultácia 

s prevádzkovateľom verejného vodovodu,  ktorý opakovane poukazuje v prvom rade  na  

zákonné dodržiavanie ochranného pásma. Vzhľadom na uvedené sa vykoná spoločná 

obhliadka za prítomnosti  všetkých zainteresovaných strán  vo vopred dohodnutom termíne. 



 

 

Uznesenie č. 9/27/2022 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová navrhuje spoločnú obhliadku terénu 

s prevádzkovateľom vodovodu a so spoluvlastníkmi pozemku z dôvodu premiestnenia  

šachty. Majitelia pozemku budú o tomto stretnutí vopred informovaní. 

 

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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomný:  

 

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

umiestnenia informačných, náučných a herných tabúľ na Náučnom chodníku 

k Ľadovej jaskyni  

 

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, bol poslancami bez námietok schválený. 

 

Uznesenie č. 10/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje prenájom 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, v zmysle citovaného zákonného 

ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel  informačný a edukačný 

pre návštevníkov a turistov. 
 

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

Rusiňak, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa: Ing. Peter Rusiňák 
Neprítomný:  

 

 

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

Vzhľadom na hľadanie riešenia prístupu k ďalším pozemkom, ktoré bezprostredne susedia 

s predmetnými parcelami je v súčasnosti samotná žiadosť bezpredmetná. 

 

Uznesenie č. 11/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť o zámenu 

pozemkov - Petra Vislockého, Litmanová 5 s obcou.  V prípade riešenia prejazdu navrhuje  

podanie novej - aktuálnej žiadosti na zámenu. 



 

F. Prenájom pozemku - prehodnotenie – Vasiľ Simak, Litmanová 191; Mária 

Sivuľková, Kamienka 456 
 

Starostka informovala o stanovisku p. Vasiľa Simaka a p. Márie Sivuľkovej 

k prehodnoteniu nájmu obecného pozemku zo dňa 08.08.2022.  OZ  sa  oboznámilo so 

stanoviskom k predmetnej veci a zobralo obsah písomného podania na vedomie.  

      OZ zároveň žiada vyzvať a písomne upozorniť p. Andreja Sikorjaka, aby užíval len tú 

časť obecného pozemku, ktorú má v nájme. Menovaný má taktiež odstrániť stavebný 

materiál, ktorý je uložený na obecnom pozemku mimo samotnej prenajatej parcely a dať ho 

do pôvodného stavu. 

 

Uznesenie č. 12/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko  

k prehodnoteniu prenájmu pozemku. 

 

 

9.  

Rôzne 

 

a) Starostka obce navrhla poslancom OZ zvážiť možnú formu pomoci pre tri rodiny  

postihnuté požiarom v mesiaci jún 2022. Postihnuté rodiny prežili nielen veľkú psychickú 

traumu, ale   boli poškodené aj na majetku. Poukázala na možnosti obce, okrem iného napr. 

poskytnutím drevnej hmoty z obecných lesov v celkovej sume 2 950 €. 

 

Uznesenie č. 13/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje pomoc trom rodinám  formou  

úhrady plnej výšky ceny dreva, podľa dodacieho listu spolu v sume 2 950 €. 

 

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

Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa: Lukáš Hlinka, Ing. Peter Rusiňák 

Neprítomný:  

 

b) OZ bolo starostkou obce informované o zámeroch:  

-  zapojiť sa do výzvy č. 1 - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR. ZDROJ: Plán obnovy a odolnosti,  

-  požiadať o poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR    

na „opravu havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných 

priestranstiev“. 
 

 

Uznesenie č. 14/27/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie od starostky 

obce. 

 

 



10.  

Záver 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu OZ starostka poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila o 20:30. 

 

Zapísala: Ivana Sokoľáková 

 

 

 

V Litmanovej 18.08.2022 

 

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

                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                              starostka obce 

 

Overovatelia:  
 

Ing. Jaroslav Rusiňak      ............................................... 

       

 

Ing. Peter Rusiňák      ................................................  


