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Zápisnica 

z verejného zhromaždenia obyvateľov obce Litmanová  

 konaného dňa 11.02.2023 

________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

 

Poslanci: Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasil Vislocký, Marián Kuščák, PhDr. Ivana Vislocká, 

PeadDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková 

 

Neprítomný: Lukáš Hlinka, ospravedlnený 

 

Za Obec: Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce, Ivana Hlinková 

 

Program  zasadnutia: 
 

1.  Otvorenie. 

2.  Informácia o platných VZN (zmenové):  

3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Litmanová,  

4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce 

Litmanová a ich spoplatnenie, 

5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce,  

6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce.   

3. Litmanová resort – informácia o nájomných zmluvách. 

4. Diskusia.  

5. Záver.  

 

 

Otvorenie 
 

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Litmanová sa uskutočnilo v priestoroch KD so 

začiatkom o 17.00 hod.. Po vzájomnej dohode s poslancami OZ verejné zhromaždenie (ďalej 

len VZ) otvorila a viedla starostka obce Mgr. Nataša Hlinková.  V úvode privítala všetkých 

prítomných a  informovala o programe VZ, o ktorom boli obyvatelia vopred informovaní. 

Program bol zverejnený aj na webovom sídle obce. 

Za zapisovateľov VZ bol  navrhnutý poslanec OZ Marián Kuščák.  

 

Program 

 
Litmanová resort 

 
 Na VZ sa dostavil p. Oliver Barinka, ktorý bol poverený za Litmanová resort, aby 

informoval prítomných občanov o podmienkach nájomných zmlúv vlastníkov nehnuteľností 

s Litmanová resort a o možných benefitoch pre občanov obce Litmanová.  

 Starostka v tomto bode informovala prítomných, že v prípade nejasností k vlastníctvu 

pozemkov, obec disponuje od Litmanová resort údajmi o vlastníkoch pozemkov, kde sa 

v súčasnosti lyžuje a ktoré využíva Litmanová resort. Tiež v prípade záujmu poskytne kontakt 
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priamo na p. Barinku, s ktorým je potrebné si dohodnúť stretnutie a riešiť konkrétnu situáciu 

individuálne. 

  

 

VZN obce účinné od 01.01.2023 

 

 Starostka informovala o zmenových VZN: 

 

3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Litmanová,  

 

4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce 

Litmanová a ich spoplatnenie, 

 

5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce,  

 

6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce.   

 

Prostredníctvom prezentácie  podrobnejšie zvýraznila hlavné zmeny VZN, na ktoré boli 

občania upozornení.  

 

Zároveň prítomných informovala o procese riešenia územného plánu obce a uistila ich, že 

bude naplánované stretnutie s obyvateľmi. Ide však o legislatívny proces, ktorý má svoju 

postupnosť. 

 

 

 

Podnety občanov na VZ 

 

 

1. P. Michal Hlinka, č.d. 125 podotkol, že by bolo vhodné umiestniť mapu hrobových 

miest priamo na miestnom  cintoríne. Tiež poukázal na skutočnosť, že niektorí občania 

majú väčšie nádoby na vývoz TKO, ako je 110 l, čo nie je  v súlade s VZN. 

2. P. Ján Haľama, č.d. 146, poukázal  na skutočnosť že nebolo možné  po pracovnej dobe 

riešiť nájomné zmluvy v stredisku Litmanová resort. 

3. P. Viera Haľamová, č.d. 146 uviedla, že nemala vedomosť o tom, ako bola 

zabezpečená dodávka pitnej vody počas poruchovosti vodovodu v roku 2022.  

4. P. Patrik Zima, č.d. 82 by uvítal, aby boli častejšie vývozy skla a plastov. 

5. P. Marianna Barovjanová, č.d. 16  žiadala podrobnejšie informovať o systéme, 

ktorým  VZN rieši počet vývozných štítkov na osobu. 

6. P. Vasiľ Hlinka, č.d. 23 uviedol, že nepostačuje vývoz papiera fi Ekos – 1 x ročne. 

7. P. Ján Vislocký, č.d. 26 sa informoval, či je predaj pozemkov v obci Litmanová 

považovaný, za „predaj v lukratívnej oblasti“. 

8. P. Mária Kormaníkova, č.d. 39 sa pýtala na ziskovosť sociálneho podniku v obci a na 

jeho účel. 

9. P. Zdenko Vislocký, č.d. 85 reagoval na informáciu o územnom pláne obce a či bude 

možnosť riešiť  jeho zmeny.  

10. P. Vasiľ Dzadik, č.d. 41 sa informoval na navrhnuté lokality na výstavbu rodinných 

domov v územnom pláne obce. Tiež poukázal na dôležitosť toho, aby boli prítomní aj 

občania pri jeho tvorbe,  
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Záver 

 

 

 
Vzhľadom k tomu, že program  VZ  bol vyčerpaný starostka obce Mgr. Nataša Hlinková 

spoločne s  poslancami OZ  poďakovala prítomným za účasť a VZ ukončila o 20.00 hod.  

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Vasil Vislocký      ................................................  

 

 

 

Zapísal: 

 

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

 

 

 

                                                                                                   

 


