
Zápisnica
z 21.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

25.04.2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril starosta, privítal všetkých  prítomných 
a predniesol program zasadnutia, ktorý bol doplnený o bod zloženie sľubu nového poslanca 
Ing. Petra Rusiňaka.
Tento program prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie – za:  všetci

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:  Mgr. Ľubomír Arendáč, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
ktorých starosta zároveň určil za členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 
Zapisovateľka:   Mária Arendáčová
Hlasovanie:   za: Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková, Jozef  Kavecký, 
                               Ing. Ján Kormaník,  Ing. Jaroslav Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak
                       proti : 0        
                       zdržal sa: 0 

     Uznesenie č. 173/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová
v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
 a/  zmenu programu doplnenú o sľub novozvoleného poslanca Ing. Petra Rusiňaka
b/ návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a komisiu pre voľbu HK 
Hlasovanie:  za: Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková,  Jozef Kavecký, Ing. Ján Kormaník, 
                              Ing. Jaroslav Rusiňák
                        proti : 0        
                        zdržal sa: 0   

K     bodu 3. Sľub novozvoleného poslanca  

Uznesenie č. 174/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová

berie na vedomie
sľub novozvoleného poslanca Ing. Petra Rusiňaka

 



K     bodu č. 4         Voľba hlavného kontrolóra obce  

Starosta prítomným prečítal oznam vyvesený na  webovej stránke obce ohľadom voľby HK, 
povedal o podmienkach hlasovania, pre zvolenie HK je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov OZ, t.j. 4 hlasy a  hlasovanie je tajné.
Prihlásili sa štyria kandidáti: Ing. Brilla Martin, Prešov
                                                  Mgr.Jendrichovský Jozef
                                                  Ing. Rybovičová Júlia

           Ing. Kormaník Ján

Každý  z kandidátov  sa  v časovom  limite  10  minút  predstavil  a odpovedal  na  otázky 
poslancov. 
Ing. Brilla na otázku poslancov prečo by si mali vybrať práve jeho, okrem iného podotkol, že 
v prípade jeho zvolenia ako bonus, bude všetky služby, ktoré poskytoval obci ako podnikateľ 
poskytovať bezplatne. Taktiež oznámil, že v prípade jeho zvolenia bude potrebovať súhlas od 
OZ o umožnení podnikania a inej zárobkovej činnosti popri práci hlavného kontrolóra. 

Po prvom kole tajného hlasovania získali jednotliví kandidáti nasledovný počet hlasov:
p.Brilla 3 hlasy, p. Jendrichovský 0 hlasov, p. Rybovičová 0 hlasov a p.Kormaník 3  hlasy.
Do druhého kola postúpili  p. Brilla a p. Kormaník a získali  opätovne po 3 hlasy a tak bola 
prevedená voľba HK žrebovaním, z ktorého bol zvolený za HK p. Brilla. 

Správu volebnej komisie predniesol  p. Arendáč. Volebná komisia schválila výsledky volieb 
hlavného kontrolóra. Za hlavného kontrolóra obce bol žrebom zvolený Ing. Brilla Martin na 
0,2 úväzok na 6 ročné obdobie od 01.05.2014.

Uznesenie č. 175/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová
v súlade s  § 18, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

volí
za hlavného kontrolóra obce Ing. Martina Brillu s úväzkom 0,2, odo dňa 1.5.2014.

a
schvaľuje
 výsledky volieb  hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 176/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová
v súlade s §18, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

súhlasí

s výkonom inej zárobkovej činnosti a podnikaním novozvoleného kontrolóra Ing. Martina Brillu.
Hlasovanie:  za: Mgr. Ľubomír Arendáč, Mgr. Nataša Hlinková,  Jozef Kavecký, Ing. Jaroslav Rusiňák
                      proti : 0        
                      Ing. Kormaník Ján - nehlasoval



K bodu  13. Záver

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie OZ  ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:15 h.

V Litmanovej,  30.4.2014
Zapísal/(a): Mária Arendáčová,  
                         

                                                                                   ....................................................    
                                                                                           Vasiľ Vislocký, starosta obce

Overovatelia: 

Mgr. Ľubomír Arendáč                                .........................................

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


