
Zápisnica 

z  28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

21.09.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

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: Mária Tomková 

Ďalší:   Prezenčná listina je prílohou zápisnice 

 

Program zasadnutia:  

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

programu 28. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 27. OZ. 

3. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – Obec - Východoslovenská distribučná, a.s.  

4. Žiadosti a podnety občanov.  

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a 

overovateľov zápisnice 

 

     28. 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 a konštatovala, že OZ je uznášania schopné s piatimi 

poslancami. Lukáš Hlinka sa ospravedlnil z neskoršieho príchodu, na OZ sa dostavil o 16:10. 

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

obsahom pozvánky.  

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

schválili, OZ určilo za zapisovateľa: Mgr. Nataša Hlinková, zvolilo NK a overovateľov 

zápisnice:  

Mgr. Nadežda Hlinková, Mgr. Vasil Vislocký. 
 

Uznesenie č. 1/28/2022 

     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, Mgr. Vasil Vislocký. 

c) určuje za zapisovateľa: Mgr. Nataša Hlinková. 

 

Hlasovanie: 

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

Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomní: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka. 



2. 

Kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ 

 

     V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková. V tomto bode vystúpila 

starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a skonštatovala, že uznesenia z 27. zasadnutia OZ boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 

z 27. zasadnutia OZ. 

 

 

3. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – Obec - Východoslovenská distribučná, 

a.s.  

  

     Starostka obce zdôvodnila potrebu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluvy s VSD, ktorá 

priamo súvisí so zriadením vecného bremena v plánovanej  výstavbe  IBV Durbachivka. 

 

Uznesenie č. 3/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s uzavretím zmluvy s VSD - Zmluva 

o uzavretí budúcej zmluvy. 
 

Hlasovanie: 

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

Vasil Vislocký. 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomní: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka 
 

 

4. 

Žiadosti a podnety občanov 

 

A. Žiadosť o zámenu časti obecného pozemku – Ing. Vasiľ Kormaník, Košice 

 

Tento bod programu bol presunutý na ďalšie zasadnutie OZ (zároveň sa vykoná obhliadka 

terénu). 

 

Uznesenie č. 4/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť o zámenu časti 

obecného pozemku od p. Kormaníka V. 
 

 

5.  

Rôzne 

 
a) VSD – investičný zámer 



 

Obec Litmanová obdŕžala žiadosť o stanovisko k plánovanému investičnému zámeru 

spoločnosti VSD, a.s. na stavbu  s názvom: „Litmanová – úprava a zriadenie DTS, úprava NN 

siete“. Predmetom stavby je úprava distribučnej vzdušnej NN siete, Preložka TS6 Ihrisko, 

zriadenie novej distribučnej DTS v južnej časti obce podľa situácie. Súčasťou úpravy 

vzdušného vedenia NN je výmena vodiča AIFe6 za izolované vedenie NN typu NFA2X 

v jestvujúcich trasách podľa situácie, ďalej výmena podperných bodov, úprava domových 

prípojok, znovu montáž verejného osvetlenia a verejného rozhlasu. Preložka nesymetricky 

umiestnenej trafostanice TS6 Ihrisko do centra odberu podľa situácie. Predpokladaný rok 

realizácie je 2025. Cieľom uvedenej stavby je zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky 

elektrickej energie v uvedenej lokalite.  

 

Uznesenie č. 5/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s investičným zámerom VSD. 

 

Hlasovanie: 

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

Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržali sa:  

Neprítomní: Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka 
 

O 16:10 sa na OZ dostavil p. Lukáš Hlinka 
 
 

b) Predĺženie nájmu Poľanka s.r.o., r.s.p. 

 

Starostka obce, konateľka Poľanky, s,r,o., r.s.p. informovala o zapojení sa do výzvy OÚ. 

Poľanka podala žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Ide o sumu 71.331,16 € na 

bežné výdavky, čo je 80 %  z celkových nákladov  projektu - 89 163,95 €. Projekt sa týka 

revitalizácie priestorov KD a to veľkej sály s pódiom a toaliet, vrátane elektroinštalácie 

a nákup stoličiek. S projektom súvisí viazanosť 5 rokov na nájom priestorov. Vzhľadom na 

uvedené starostka navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu neurčitá a to s účinnosťou 

dodatku č. 1  od 31.01.2023.  

 

Uznesenie č. 6/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s predĺžením nájmu nebytových priestorov 

pre registrovaný sociálny podnik Poľanka s.r.o. 

 

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) Prekládka - vodovod Apartmánové domy 

 



Zo strany starostky obce bola podaná informácia o postupe prác a konaní v súvislosti 

s výstavbou apartmánových domov a s tým súvisiacou preložkou vodovodného potrubia 

(prekládkou vodovodu a vodovodnej prípojky). 

 

Uznesenie č. 7/28/2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s preložkou vodovodného potrubia 

v súvislosti s výstavbou apartmánových domov v súlade s projektovou dokumentáciou: 

„Prekládka vodovodu“ vypracovanej Ing. A. Volaříková a Ing. M. Dziak z 09.2022 (HDPE 

PN16, 160x14,6 cca 140m), v rámci vodoprávneho konania a s podpísaním Zmluvy o  

uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou a Apartmánové domy 

Litmanová, s.r.o., a Obcou a STAV-COLOR, Investičná s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

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

Vasil Vislocký 

Proti:  

Zdržal sa: Ing. Peter Rusiňák  

Neprítomný: Ing. Martin Hlinka  
 

 

d) Informácia o procese stavebného konania k vodovodu v súvislosti s IBV 

 

Starostka informovala o procese územného konania vo veci rozšírenia verejného 

vodovodu v obci v súvislosti s IBV. V súčasnosti sa dokončuje projektová dokumentácia pre 

stavebné konanie.  

 

 

e) Informácia o zmene trasy existujúceho vodovodu z dôvodu havarijného stavu 

 

     Projekt rieši zmenu trasy existujúceho verejného vodovodu z dôvodu havarijného stavu 

existujúceho vodovodného potrubia. Navrhovaná trasa vedie cez miestny potok, cez ktorý 

bude vedené vodovodné potrubie vzdušne predizolovaným potrubím PN10, D160x7,5 (DA 

225 mm) celkovej dĺžky cca 13 m. Potrubie vzdušného vedenia bude osadené v oceľovej 

chráničke DN300 osadenej na betónových pätkách. Rozmer pätiek je 600×1200 mm. Hĺbka 

uloženia základových pätiek je min 1500 mm pod rastlý terén. Ďalej bude potrubie vedené 

v zemi. Vodovodné potrubie vedené cez miestnu komunikáciu bude realizované pretláčaním. 

Vodovodná sieť je navrhovaná z rúr HDPE PN16, 160x14,6 s celkovou dĺžkou cca 53 m.  

 

 

f) Informácia o uzatvorení zmluvy o spolupráci pri  starostlivosti o túlavých psov 

 

Obec doposiaľ nemá zmluvu so žiadnou karanténnou stanicou. Z uvedeného starostka 

navrhuje schváliť podpísanie zmluvy so stanicou v Starej Ľubovni - Kynologický klub & 

Karanténna stanica Stará Ľubovňa. Samotný odchyt psov sa bude zabezpečovať 

jednorazovo.  

 

 

g) Podanie informácie o podnetoch, týkajúcich sa stavebnej oblasti a susedských 

sporov ... 



     Starostka obce v súčasnosti rieši podania, ktoré poukazujú na nesprávnosť stavebného 

postupu niektorých spoluobčanov, tiež na susedské konflikty a pod.. Vzhľadom na uvedené 

starostka informovala OZ, že podanie poukazujúce na nedostatky v stavebnom 

a pracovnoprávnom procese,  bolo odstúpené priamo hlavnej kontrolórke.  

 

 

h) Riešenie spevnenej plochy slúžiacej ako prístupová cesta 

 

     V súvislosti s odkúpením súkromných pozemkov, ktoré slúžili ako príjazdová cesta je 

potrebné nájsť náhradné riešenie príjazdovej cesty k lesným pozemkom aj pozemkom 

samostatne hospodáriacich roľníkov. Vzhľadom na hľadanie alternatívy obec požiadala  

gréckokatolícku farnosť v obci o vyjadrenie - o prehodnotenie dlhodobého užívania časti 

pozemku na par. č. 116/2, k.ú. Litmanová, ktorý je vedený na LV č.  1426 – okolie MŠ. Tiež 

bude v tejto súvislosti potrebné zabezpečiť GO, resp. vytýčenie hraníc a ohlásenie terénnych 

úprav.  

 

i) Na OZ sa v rámci bodu rôzne dostavil ako hosť p. Šesták S., ktorý prítomným 

poslancom predstavil zámer fungovania lyžiarskeho strediska počas zimnej sezóny, ktorého je 

spolumajiteľom, pričom požiadal poslancov o súčinnosť.  

 

Uznesenie č. 8/28/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie všetky poskytnuté informácie 

starostky obce. 

 

 

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

Tento bod programu sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

6.  

Záver 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu OZ starostka poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila o 20:00. 

 

Zapísala: Mgr. Nataša Hlinková 

 

 

 

V Litmanovej,  27.09.2022 

 

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

                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                              starostka obce 

 

Overovatelia:  

 

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

        

 

Mgr. Vasil  Vislocký      ................................................  


