
Zápisnica 

zo 17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 13.09. 2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

 

Program zasadnutia: 

 
      1.    Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Dopyty občanov 

5. Prevádzkovanie školského zariadenia 

6. Návrh na zmenu rozpočtu 

7. Informácia starostu o činnosti v obci za 3.štvrťrok 2013 

8. Prejednávanie došlých žiadostí 

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver 

 

K bodu č. 1 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej  otvoril a prítomných  privítal starosta obce Vasiľ 

Vislocký.  Predniesol program 17. zasadnutia OZ, ktorý bol následne schválený .  

 

Uznesenie č. 145 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A . schvaľuje 
      1.program rokovania obecného zastupiteľstva  podľa doloženej pozvánky 

Hlasovanie: 

Za: 4, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 2 
 

Starosta obce predniesol návrh na zapisovateľa, Arendáčovú Máriu, a návrhovú 

komisiu a overovateľov zápisnice Mgr. Nataša Hlinková, Ing. Ján Kormaník 

 

Uznesenie č. 146 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A . určuje 
1. zapisovateľa Máriu Arendáčovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  

     Mgr. Nataša Hlinková, Ing. Ján Kormaník 

Hlasovanie: 

Za: 4, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 3  
 

 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval o plnení uznesení 

zo 16. OZ, ktoré sú splnené.    



 

Uznesenie č. 147 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A. berie  na  vedomie 
informáciu  starostu obce o plnení uznesení zo 16. OZ, ktoré sú splnené  

Hlasovanie: 

Za: 4, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č.4 

 
V tomto bode – dopyty občanov: na rokovaní OZ  neboli prítomní žiadni občania 

 

K bodu č.5 

 

 
 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných oboznámil: 

a/ o prevádzkovaní školského zariadenia od 1.9.2013. Právny subjekt Základná škola 

s materskou školou v Litmanovej zostáva do 30.6.2014 s tým, že v školskom roku 2013/2014   

prebieha výchovno-vzdelávací proces iba detí materskej školy. 

 

Uznesenie č. 148 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A. berie  na  vedomie 

 
informáciu  starostu obce 

a/ o prevádzkovaní školského zariadenia od 1.9.2013. Právny subjekt Základná škola 

s materskou školou v Litmanovej zostáva do 30.6.2014 s tým, že v školskom roku 2013/2014   

prebieha výchovno-vzdelávací proces iba detí materskej školy. 

Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 6 
- tento bod bol presunutý na nasledujúce OZ 

 

K bodu č. 7 
 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval: 

a/ o činnosti obce za 3. štvrťrok 2013: urobila sa prístupová cesta k rodinným domom so 

súpisným číslom 195 a 213, ako aj plocha okolo kultúrneho domu, dokončila sa vonkajšia 

fasáda Domu nádeje, vymaľovali sa priestory KD a prebieha zrezávanie stromov na konci 

obce pri kríži, ktoré boli prestarlé a vyschnuté, hrozilo padanie suchých konárov i celého 

stromu na cestu v prípade veterného počasia, čím by došlo k ohrozeniu ľudského života 

a majetku. Dodal, že po úprave okolia budú na ich miesto vysadené nové stromy. 

b/  o poruche verejného osvetlenia na dolnej vetve od kostola po začiatok obce, na poruche sa 

pracuje a bude v dohľadnej dobe odstránená  



   

 

Uznesenie č. 149 

 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

A. berie na vedomie  
a/ o činnosti obce za 3. štvrťrok 2013: urobila sa prístupová cesta k rodinným domom so 

súpisným číslom 195 a 213 ako aj okolo kultúrneho domu, dokončila sa vonkajšia fasáda 

Domu nádeje, vymaľovanie priestorov KD a prebieha zrezávanie stromov na konci obce, 

ktoré boli prestarlé a vyschnuté, hrozilo padanie suchých konárov i celého stromu na cestu 

v prípade veterného počasia, čím by došlo k ohrozeniu ľudského života a majetku. Dodal, že 

po úprave okolia budú na ich miesto vysadené nové stromy. 

b/  o poruche verejného osvetlenia na dolnej vetve od kostola po začiatok obce, na poruche sa 

pracuje a bude v dohľadnej dobe odstránená  

 Hlasovanie: 
Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 8 
V bode rôzne obecné zastupiteľstvo prejednávalo postup ďalšieho organizačného 

zabezpečenia pútí na hore Zvir v spolupráci s cirkvou – cirkevnou radou.    

OZ doporučilo starostovi obce, z dôvodu doriešenia tejto situácie, zvolať na deň 20.9.2013 

o 19,00hod stretnutie poslancov OZ, kňaza a cirkevnej rady v zasadačke  Obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 150 
 

A. doporučuje 
a/ starostovi, z dôvodu doriešenia tejto situácie, zvolať na deň 20.9.2013 o 19,00hod 

stretnutie poslancov OZ, kňaza a cirkevnej rady v zasadačke  Obecného úradu. 

Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

  

K bodu č. 9 

 
 Za návrhovú komisiu prečítala návrh na uznesenie Mgr. Nataša Hlinková 

   

Uznesenie č. 151 
 

A. schvaľuje   
1. uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej 

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký 

          Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

 

 

 

 



Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne iné návrhy a program bol vyčerpaný, 

starosta sa prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Litmanovej, 16.9.2013 

Zapísala: Arendáčová Mária  

Overovatelia zápisnice: Mgr. Nataša Hlinková       ............................................... 

       Ing. Ján Kormaník            ............................................... 

 

 


