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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 23.11.2022 

________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa.  

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvolenou starostkou.  

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

5. Vystúpenie novozvolenej starostky.  

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, voľba NK a overovateľov 

zápisnice 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Návrh na zástupcu starostky obce. 

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a jej predsedu.  

10. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií a voľba jej 

členov. 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba predsedov komisií. 

12. Určenie platu starostky obce.  

13. Rôzne.  

14. Záver.  
 

 

 

1. 

Otvorenie, určenie zapisovateľa 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej zaznela 

hymna SR. Po jej vypočutí ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ 

otvorila a viedla, Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce. Privítala hosťa Bc. PhDr. Radoslava 

Beňa, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Za 

zapisovateľa navrhla určiť p. Ivanu Sokoľákovú. 

 

Uznesenie č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

u r č u j e 

za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková 
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2. 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Predseda miestnej volebnej komisie /ďalej len MVK/ v Litmanovej pre voľby do 

orgánov samosprávy obce, Bc. Radovan Vislocký, ospravedlnil svoju neprítomnosť na OZ pre 

neodkladné študijné povinností, preto starostka požiadala zapisovateľa MVK Ing. Lukáša 

Rusiňaka, aby prítomných oboznámil s výsledkami volieb z kópie zápisnice MVK zo dňa 

29.10.2022, ktorá je prílohou č.1 tejto zápisnice. Po informácii o výsledkoch volieb spolu 

s gratuláciou odovzdal novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obce osvedčenia o 

zvolení.  

 

Uznesenie č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

3. 

Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou 
Prítomný zamestnanec Ing. Lukáš Rusiňak prečítal zákonom predpísaný sľub starostu 

a novozvolená starostka Mgr. Nataša Hlinková potvrdila sľub svojím podpisom. Prevzala si 

slovo a ďalej viedla OZ. Sľub starostky je prílohu č.2 tejto zápisnice. 

 

4. 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková predniesla sľub poslancov a vyzvala 

novozvolených poslancov, aby svoj sľub potvrdili podpisom. Sľub zložili všetci zvolení 

poslanci. Sľub poslancov je prílohu č.3 tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolená starostka obce Mgr. Nataša Hlinková zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda 

Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil 

Vislocký 

 

5. 

Vystúpenie novozvolenej starostky 

 Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková predniesla svoj príhovor, ktorý je súčasťou 

zápisnice. Vo svojom príhovore poďakovala za prácu doterajším poslancom, ktorí už 

v budúcom volebnom období nebudú poslancami obecného zastupiteľstva. Poďakovala za 

prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu. Predniesla priority, v ktorých chce pokračovať 

v novom volebnom období, podotkla, že sa bude naďalej snažiť svojou prácou slúžiť všetkým 

občanom obce, bude pokračovať v rozbehnutých projektoch, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu 

životu v obci Litmanová. 
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Uznesenie č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vystúpenie novozvolenej starostky 

 

6. 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, voľba NK a 

overovateľov zápisnice 
  Starostka obce prítomných oboznámila s programom ustanovujúceho zasadnutia OZ 

podľa pozvánky, ktorá bola poslancom vopred doručená a tiež bola v stanovenej lehote 

zverejnená na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. Program preložila na schválenie a 

do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice navrhuje: PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš 

Hlinka 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. s c h v a ľ u j e 

      program ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky 

B. v o l í   
NK a overovateľov zápisnice: PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka 

 

7. 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starostka obce navrhla poslanca Mgr. Vasila Vislockého ako oprávneného zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ nemali pripomienky a menovaný poslanec 

poverenie prijal. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

p o v e r u j e 

poslanca Mgr. Vasila Vislockého zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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8. 

Návrh na zástupcu starostky obce 
Na základe § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starostka obce predložila poslancom návrh poverenia poslanca Ing. Jaroslava 

Rusiňaka zastupovaním starostky obce. Poslanci nevzniesli k jej návrhu žiadne pripomienky. 

Menovaný poslanec poverenie prijal. 

 

Uznesenie č. 7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostky obce, že poverený zastupovaním starostky obce je poslanec Ing. 

Jaroslav Rusiňak 

 

9.  

Návrh na zriadenie obecnej rady a jej predsedu  

Starostka obce nechala priestor poslancom, aby zvážili zriadenie obecnej rady. Po 

vzájomnej dohode dospeli k návrhu obecnú radu nezriaďovať. Starostka dala za tento návrh 

hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

n e z r i a ď u j e 

obecnú radu 

 

10. 

Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií a 

voľba jej členov 
 Starostka obce informovala poslancov o povinnosti zriadenia komisie v zmysle 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci OZ podľa čl. 7 ods. 5.  

Navrhovaní členov komisie: Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, PaedDr. Renáta Česelková 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. z r i a ď u j e 

komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B. v o l í 
a) predsedu komisie: Lukáš Hlinka 
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b) členov komisie: PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková 

 

11. 

Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba predsedov 

komisií 
 Starostka obce navrhla zriadiť nasledovné komisie a jej členov: 

 

1. Komisia ekonomicko - finančná 
Navrhovaní členovia: Marián Kuščák, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. z r i a ď u j e 

komisiu ekonomicko-finančnú 

B. v o l í 

a) predsedu komisie: Marián Kuščák 

b) členov komisie: PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

 

 

2. Komisia výstavby a územného rozvoja 
Navrhovaní členovia: Ing. Jaroslav Rusiňak, Lukáš Hlinka, Mgr. Vasil Vislocký 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, 

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A. z r i a ď u j e 

komisiu výstavby a územného rozvoja  

B. v o l í 

a) predsedu komisie: Ing. Jaroslav Rusiňak 

b) členov komisie: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasil Vislocký 

 

12. 

Určenie platu starostky obce 
 Starostka informovala poslancov, že podľa zákona NR SR č.320/2018 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje právne postavenie 

starostov obcí a ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu 

obyvateľov obce. V zmysle tohto zákona podľa § 3 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
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údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1.  

Starostka je zaradená do 2 skupiny podľa počtu obyvateľov obce, ktorej patrí 1,83 

násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok. Podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

v §4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť plat starostu od 0 – 60%. 

- p. Hlinková navrhla zvýšenie platu o 20 % z dôvodu zvýšenej pracovnej aktivity a vyťaženosti 

na rozpracovaných projektoch z predchádzajúceho volebného obdobia. 

- ostatní poslanci sa informovali u ekonóma obce p. Rusiňaka o akú výšku platu ide 

- poslanci návrh zvažovali a navrhli zvýšenie platu o 15%.  

Starostka obce dala o návrhu 15% - ného zvýšenia platu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Lukáš Hlinka, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. 

Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Mgr. Nadežda Hlinková 

 

Uznesenie č. 12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

u r č u j e 

plat starostke obce Litmanová, Mgr. Nataši Hlinkovej, v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 

4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 1,83 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok a zvýšenie platu o 15% mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 

13. 

Rôzne 
Starostka obce v krátkosti informovala prítomných o týchto bodoch: 

 Realizácia projektu: „Kultúrny dom Litmanová - obnova“, z projektu podpory okresu 

regionálnym príspevkom od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

 Informácie o ukončení rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 

 Aktivity v mesiaci december 2022 /Mikuláš, alebo vianočná kapustnica, vianočná 

výzdoba obce 

 Informácie o stave mostov v obci – odborný posudok VUC-ka 

 Rozbehnutý proces zámeny pozemkov – informácia o možnosti výstavby bytovej 

jednotky – návrh spôsobu realizácie do budúcnosti 

 Informácie o stave vody a prácach na odstraňovaní havarijného  stavu vodovodu v obci 

 

Uznesenie č. 13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

poskytnuté informácie od starostky obce o doterajších postupoch v procese realizácie 

prebiehajúcich projektov. 
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14. 

Záver 
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol dodržaný 

a vyčerpaný starostka obce Mgr. Nataša Hlinková poďakovala prítomným za účasť, hosťovi 

popriala veľa pracovného zdaru a úspechov aj pri spoločnej spolupráci našich obcí a nakoniec 

zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

Overovatelia:  
PaedDr. Renáta Česelková     ...............................................  

 

Lukáš Hlinka       ................................................  

 

 

 

Zapísala: 

Ivana Sokoľáková 

 

 

 

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

                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                              starostka obce 


