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Zápisnica  

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  
konaného dňa 20.2.2015    

___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:          Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

                           Poslanci : Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
                           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 

                            

Ďalší prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 

                                   

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Správa o hospodárení obce za rok 2014 
4. Správa o Materskej škole v Litmanovej 
5. Správa o kultúrnom dome, ubytovni, vývarovni 
6. Správa o obecných lesoch 
7. Správa o DHZ 
8. Správa o stave obecného vodovodu 
9. Správa o stavbách v obci a na hore Zvir 
10. Doplnenie komisii ( predsedovia komisií ) 
11. Informácia o podaní majetkového priznania 
12. Informácia o účasti obce v združeniach Región Spiš, Partnerstvo pre región 
13. Rôzne, prejednávanie žiadostí 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal 
všetkých prítomných a predniesol program zasadnutia, ktorý bol doplnený o bod Správa 
o kontrolnej činnosti obce za rok 2014 zaradený ako bod č.3 a následne schválený. 
 
Uznesenie č. 14/2015: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje  
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky doplnený o bod Správa o kontrolnej 
činnosti obce za rok 2014 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice: Gabriel Rinkovský a  Ing. Jaroslav Rusiňak 

Zapisovateľka:   Mária Arendáčová 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014     
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 predniesol Ing. Martin Brilla, ktorú OZ zobralo na 
vedomie. 
 
K bodu  4. Správa o hospodárení za rok 2014 
Ing. Zuzana Čerňanská, ekonómka obce, informovala prítomných o hospodárení obce za rok 
2014, podrobná správa bude vypracovaná v záverečnom účte za rok 2014. 
Dlžníci: - Sihla –                                                               4876,20 eur 
 Mrugová Anna, TKO roky 2013 a 2014 -                            41,98 eur 
Ing. Virová Anna, voda 2014  -                                             25,50 eur 
Mačuga Jozef, Jakubany , drevo/2014/                              4188,21 eur 
Ondrík Dušan, Vitanová,  drevo /2012/                             1816,47 eur 
TY-SA Svidník,  drevo/r.2006a2010/                                 797,09  eur    
 
Uznesenie č. 15/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
berie na vedomie 

- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 
- Správu o hospodárení za rok 2014 

 
K bodu  5. Správa o Materskej škole   
Starosta obce predniesol informáciu o doterajšom fungovaní MŠ, ktorá nemala školskú radu,  
po jej zriadení bola vo výberovom konaní na riaditeľku MŠ zvolená ako jediná uchádzačka p. 
Mária Saloňová, ktorá bola do tejto funkcie menovaná starostom obce. MŠ funguje bez 
právnej subjektivity od 1.9.2014, dodatočne bol schválený prevádzkový poriadok MŠ a to 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, ktorý bol aj jednou 
z podmienok vyjadrenia RÚVZ k projektu na rekonštrukciu MŠ. 
Na základe zapojenia sa p. Márie Saloňovej do projektu Ministerstva školstva, vedy 
a výskumu SR „Digitalizácia a elektronizácia MŠ“, bola MŠ dodaná interaktívna tabuľa, 
notebook a tlačiareň. 
 
Taktiež bola uzatvorená zmluva s firmou Kompostáreň ( EKOS) Stará Ľubovňa na likvidáciu 
biologického odpadu z jedálne MŠ a  KD. Stará chladnička bola použitá na uskladnenie bio 
odpadu, preto do MŠ bola zakúpená nová chladnička a plynový sporák. Je potrebné obnoviť 
vybavenie MŠ. Boli podané projekty na výmenu okien, dverí, rekonštrukciu MŠ a sociálneho 
zariadenia. 
Svojpomocne sa robí rekonštrukcia šatní a posilňovne v budove MŠ. OZ pre začiatok súhlasí, 
aby zvýšené náklady na energie v MŠ boli hradené z rozpočtu obce  na podporu trávenia 
voľného času mládežou športom. Je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok posilňovne 
a uzatvoriť nájomnú zmluvu.  
Informoval o možnosti podania žiadosti na znovuotvorenie základnej školy a to, podľa 
možnosti, ako národnostnej. Pred podaním žiadosti je potrebné zvolať rodičov MŠ 
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a informovať ich o takejto možnosti, nakoľko národnostné školy majú vyššie dotácie na žiaka 
a nižší limit žiakov do tried. 
OZ súhlasí s podaním žiadosti do konca marca 2015 na znovuotvorenie ZŠ. 
 
Uznesenie č. 16/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 
    s podaním žiadosti na znovuotvorenie Základnej školy Litmanová 
 Hlasovanie: 
Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 6. Kultúrny dom, ubytovňa a vývarovňa 
 
V tomto bode starosta oboznámil prítomných o tom, že od 2. februára bola prijatá hlavná 
kuchárka na plný pracovný úväzok a pomocná sila na dohodu a to  na upratovanie 
a roznášanie obedov. Ubytovňa je momentálne plne obsadená, lyžiarske výcviky a rodinné 
akcie aj cez víkendy. 
Hlavný kontrolór informoval, že starosta urobil chybu, keď prijal kuchárku a nevyužil 
možnosti podpory z úradu práce a takto prišla obec o peniaze. Starosta oponoval, že prijatá 
kuchárka bola zamestnaná v Kolkárni a preto nepreveroval možnosti podpory zo strany úradu 
práce a až po prijatí sa dozvedel, že tam robila iba na dohodu a bola evidovaná na úrade 
práce. 

- Neriešené platenie od hostí – je potrebné kúpiť registračnú pokladňu. Od 1.4.2015 to 
bude povinné. Je to posledný termín – bolo prechodné obdobie. 

- Zmena zápisu v živnostenskom registri – kuchárka zodpovedná osoba – nová 
kuchárka p. Viera Dzadiková 

- Obnovil sa predaj PB fliaš, predaj cez RP.  
 
K bodu 7. Správa o obecných lesoch 
Starosta obce informoval o ťažbe za minulý rok, hovoril, že obecné lesy sú (po právnej 
stránke ) v poriadku a obec môže v nich hospodáriť v súlade s hospodárskym plánom, ale pre 
ďalšiu prácu s lesmi a zlepšenie hospodárenia v lesoch, je potrebné prijať lesníka. 
Je potrebné preveriť, či hospodárenie v lesoch nemusí byť vedené ako podnikateľská činnosť, 
nakoľko susedné obce to tak majú. Hlavný kontrolór obce vyjadril názor, že to nie je potrebné 
a že to môže ostať tak, ako doteraz. 
 
Uznesenie č. 17/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 
    s prijatím lesníka do pracovného pomeru 
 Hlasovanie: 
Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
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Súkromné lesy – Lesné družstvo Sihla je nefunkčné, nemá uhradenú daň. Je potrebné, aby 
vlastníci lesov požiadali Združenie bývalých vlastníkov lesov, zastúpené predsedom Vasiľom 
Vislockým, o vydanie užívacieho práva, odvtedy sa stáva platcom dane za lesné pozemky 
vlastník. 
Starosta obce navrhol ponúknuť súkromným vlastníkom možnosť dať  súkromné lesy do 
nájmu Obci Litmanová za cenu 9,- €/ha. 
K tomu hlavný kontrolór uviedol, že v prípade, ak obec začne ťažiť na súkromných 
pozemkoch, jedná sa jasne o podnikateľskú činnosť,  potom bude podľa zákona o DPH 
následne povinná sa registrovať ako platca DPH, a tým sa predraží aj cena drevnej hmoty, aj 
druhá časť podnikateľskej činnosti, ktorou je ubytovňa. 
Táto činnosť, teda ťažba drevnej hmoty na cudzích pozemkoch, nie je hlavnou činnosťou 
obce vyplývajúcou zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a preto ju ako hlavný 
kontrolór neodporúča vykonávať. 
Preto, ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne vytvoriť napr. obchodnú spoločnosť, ktorá bude 
napr. čiastočne založená obcou a čiastočne ľuďmi, alebo len občanmi, bude potrebné 
spracovať jasné pravidlá, za akých by obec túto spoločnosť spravovala, a akým kľúčom by sa 
prerozdeľoval budúci zisk spoločnosti, resp. ak by vznikla strata, ako by ju ľudia splatili, 
nakoľko podnikateľská činnosť obce nesmie byť stratová. Samozrejme je potrebné získať 
nato všetky potrebné oprávnenia a pod. 
Tento materiál odporúča najprv komplexne prerokovať komisii pre Podnikateľskú činnosť, 
životné prostredie, vodné a lesné hosp.: na čele s pánom predsedom – Gabrielom 
Rinkovským.  
Výsledok z komisie odporúča predložiť na nasledujúce rokovania OZ s komplexným 
materiálom vopred. 
 
Uznesenie č. 18/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 
     ponúknuť  súkromným vlastníkom lesov možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu s Obcou 
Litmanová za cenu 9,- €/ha 
 
 Hlasovanie: 
Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 
V tomto bode vystúpil aj p. Jozef Ňaňko, ktorý pracoval v Obci Litmanová ako odborný lesný 
hospodár. Poskytol prítomným podrobné vysvetlenie o hospodárení v lesoch, vytýčených 
jednotlivých hraniciach  medzi obecnými a súkromnými lesnými pozemkami, o rozsahu 
kalamitného dreva, ktoré je ešte potrebné vyťažiť a o úlohách  obce v nadchádzajúcom 
období, ako aj o ďalšom postupe vlastníkov lesov pri získavaní užívacích práv. 
 
K bodu 8. Správa o DHZ 
 
Správu o DHZ predniesol Ing. Ján Kormaník, ktorý prítomných informoval, že každá obec 
s počtom obyvateľov nad 500 je povinná mať DHZ.  
Obec získala bezplatne hasičské auto IVECO a z dôvodu nefungovania DHZ hrozilo, že  ho 
štát zoberie. 
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Bola preto zvolaná členská schôdza, bol zvolený nový výbor a zapletené členské OODPO 
v St. Ľubovni, takže DHZ je funkčný. 
Obec  podala žiadosť na generálnu opravu hasičského auta Tatra, a taktiež DHZ podala  
žiadosť o dotáciu na činnosť DHZ. 
 
K bodu 9. Správa o stave obecného vodovodu 
 
Starosta obce informoval o problémoch s vodou pri nástupe do funkcie, boli odstránené dve 
poruchy, teraz je vody dostatok. Poruchy boli nájdené náhodne a to vďaka Jánovi Petríkovi (č. 
180), Mikulášovi Rusiňákovi (č. 149), ktorí upozornili na únik vody, ale aj vďaka Andrejovi 
Sikorjakovi a Štefanovi Kormaníkovi, ktorí boli nápomocní pri ich odstraňovaní. Problém je 
aj v tom, že nie je plán trasy vodovodu a prípojky nie sú vyznačené. Nedostatky sú na 
vodojeme (presakuje), ale aj na rozvodoch (skorodované), a preto je potrebné  zistené 
nedostatky odstrániť. Navrhuje ponechať paušálne platby za odber pitnej vody, ale tento 
príjem bude vedený na samostatnom účte  a vybraté peniaze budú použité iba na opravu 
a údržbu vodovodu. 
V zmysle zákona môže verejný vodovod prevádzkovať iba firma alebo FO, ktorá má odbornú 
spôsobilosť na prevádzkovanie vodovodu. Obec jedná s firmou, ktorá má potrebné 
oprávnenia, ale je to platená služba. Ak si však chce obec zachovať vodovod v podobe ako ho 
má, je nutné uzatvoriť zmluvu na prevádzkovanie vodovodu. Obsluhovať vodovod môžu iba 
odborne spôsobilé osoby, a preto aby obec mohla zabezpečovať  bežnú prevádzku podal si 
starosta obce žiadosť na absolvovanie školenia pre získanie potrebného oprávnenia.   
 
K bodu 10. Správa o stavbách v obci a na Hore Zvir 
 
Je potrebné vyzvať občanov, aby si dali zlegalizovať svoje stavby, prístavby a garáže do 
konca roka 2015. 
Multifunkčné ihrisko je postavené bez stavebného povolenia na pozemku záhrady. Túto 
stavbu je potrebné zlegalizovať. 
Informačné centrum na Hore Zvir bolo zaradené do majetku až 31.12.2014. Túto stavbu je 
potrebné zapísať do katastra, ako aj garáž na konci dediny ( Medži skalami), ktoré je potrebné 
dať zamerať a následne zapísať. 
OZ navrhlo ponúknuť Gréckokatolíckej cirkvi odkúpiť obecný pozemok pod spovedelnicami 
na Hore Zvir formou kúpno-predajnej zmluvy za 1,- euro, ako náhradu  za pozemok pod 
multifunkčným ihriskom, ktorý bol cirkevný.   
 
Uznesenie č. 19/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Súhlasí 

- s legalizovaním stavieb - Multifunkčné ihrisko pri KD, Informačné centrum na Hore 
Zvir a garáž na konci dediny ( Medži skalami ) 

- s odpredajom pozemku  pod spovedelnicami GKC za 1,- euro formou KPZ 
  
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
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K bodu  11. Doplnenie členov komisií 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová zriadilo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2014 tieto 
komisie a ich predsedov a na zasadnutí dňa 20.2.2015 doplnili ich členov: 
Finančno-ekonomická: predseda – Ing. Peter Rusiňák 
     Členovia: Ing. Veronika Vislocká, 
                                                       Bc. Michal Rinkovský 
Sociálnych vecí a školstva: predseda – Mgr. Nadežda Hlinková 
                                     Členovia: Mgr. Nataša Hlinková,  
                                                      Mgr. Zdenko Vislocký, 
                                                        Bc. Natália Kučová,  
                                                              Jana Vanická,  
                                                              Darina Kundratová 
Športu, kultúry a cestovného ruchu: predseda – Ing. Jaroslav Rusiňak 
     Členovia: Bc. Natália Kučová,  
                                                            Gabriel Vislocký ml. 
Verejného poriadku, vybavovanie sťažnosti, pre mládež: predseda – Marián Kuščák 
     Členovia: Ján Vislocký 26,  
                                                      Bc. Mária Hlinková 
Podnikateľskej činnosti, životného prostr., vodné a lesné hosp.: predseda – Gabriel Rinkovský 
     Členovia: Bc. Michal Rinkovský,  
                                                     Ing. Peter Rusiňák 14 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 
obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
Do najbližšieho zasadnutia OZ je potrebné predložiť písomne plán činnosti komisií na rok 
2015. 
 
K bodu  12. Informácia o podaní majetkových priznaní 
Starosta obce informoval prítomných o podaní majetkového priznania po zvolení do funkcie. 
Majetkové priznanie podala aj vymenovaná riaditeľka MŠ ,pani Mária Saloňová, a hlavný 
kontrolór Ing. Martin Brilla. Všetci podali majetkové priznanie v stanovenom termíne do 
podateľne OcÚ Litmanová. OZ zobralo na vedomie predloženú informáciu.  
  
K bodu  13 Priority obce do projektu na zatraktívnenie turistického ruchu .  
Obec Litmanová je členom viacerých združení ako Región Spiš, Partnerstvo pre región, či 
Euroregión Tatry, pomocou ktorých je možnosť podávania spoločných projektov na rozvoj 
obci, rozvoj cestovného ruchu. K týmto projektom je potrebné navrhnúť a určiť priority – 
aktuálne zámery obce.    
Uznesenie č. 20/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
určuje  

- Priority obce na zatraktívnenie cestovného ruchu 
1. Chodník na začiatku obce 
2. Oprava cesty po spodnej ulici 
3. Rekonštrukcia ubytovne v  KD 
4. Rekonštrukcia vodovodu 
5. Individuálne čistiarne  odpadových vôd pre rodinné domy 

 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
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            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 

 K bodu  14. Prejednávanie žiadostí 
a/ V tomto bode predniesol starosta žiadosť PSK o vysporiadanie majetku na Prešovský 
samosprávny kraj, v ktorej PSK žiada o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce 
Litmanová, ktoré sa nachádzajú pod cestou III. triedy a to KN-E 6732/5 na LV 1481 druh 
pozemku ostatné plochy a KN-E 6719/2 na LV 1481 druh pozemku ostatné plochy. OZ 
schvaľuje odpredaj uvedených pozemkov za 1,0 € podľa osobitného zreteľa bez podmienky. 
 
Uznesenie č. 21/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 11 odst. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  
schvaľuje 

- odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestou III. triedy a to KN-E 6732/5 na 
LV 1481 druh pozemku ostatné plochy a KN-E 6719/2 na LV 1481 druh pozemku 
ostatné plochy v zmysle žiadosti o vysporiadanie majetku na PSK za 1,- € podľa 
osobitného zreteľa, bez  podmienky  
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

b/ Katarína Jarinčíková – odkúpenie parcely č. 2432 – Horbok, ktorá sa nachádza oproti jej 
rodinnému domu  
Uznesenie č. 22/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
nesúhlasí   

- s odkúpením pozemku na par.č. 2432 – Horbok 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

 
c/ Žiadosť o prijatie do zamestnania: Kuzmiaková Natália, Majerčáková Petra a Haľama Ján 

- bola zaslaná odpoveď, zostávajú vedené v evidencií OcÚ, v prípade potreby im bude 
ponúknutá práca 

 
d/ Duch Mikuláš – žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému domu s.č. 103 
Uznesenie č. 23/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Berie na vedomie   

- žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k RD, je potrebné zistiť č. parcely 
a vlastnícke právo k pozemku 
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e/  Žiadosť o dotáciu na PHM pre DHZ vo výške 700,- € 
Uznesenie č. 24/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 

- poskytnutie  dotácie pre DHZ vo výške 700,- € 
 Hlasovanie: 
Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 
 

f/  Hlinková Júlia – žiadosť o prejednanie výšky poplatku 
OZ prehodnotilo výšku poplatku a nesúhlasí s jeho znížením.  
 Obec Litmanová v čase konania karu nemala vlastnú kuchárku, preto bol umožnený dovoz 
stravy.  
Nesúhlasíme s tým, že poplatok 1,50/osobu bol vyúčtovaný za umytie jedného taniera 
s príborom. Tomu všetkému predchádzala príprava obidvoch miestnosti a to: 

- uloženie 25 stolov, 150 stoličiek, prestretie príborov, pohárov na vodu a prípitok 
v počte po 150 ks, naservírovanie koláčov, salámy, príprava bryndzovej nátierky, ako 
aj čistenie obrusov, spotreba energie na teplo a tak umývanie použitého riadu. 
 

V prípade, že je strava podávaná v našom stravovacom zariadení, všetky tieto služby sú 
započítané v cene stravy, napr. / Maďarský guľáš a  knedlík v cene 3,00 €/osobu/ 
 
Uznesenie č. 25/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová prehodnotilo výšku poplatku a 
Cesúhlasí  

- s jeho znížením 
 Hlasovanie: 
Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

g/  Mária Tresová – žiadosť o jednorazový príspevok. 
Starosta informoval OZ, že menovanej bol v mesiaci január 2015 poskytnutý návratný 
príspevok vo výške 250,- €, ktorý bude formou splátok mesačne uhrádzať vždy po výplate. 
OZ zobralo túto informáciu na vedomie. 
  
K bodu 14  Rôzne 
Starosta  predložil na schválenie VZN 2/2015 o verejnom poriadku, kde bolo v §5 bod 1 
doplnené 
Pri zákaze vypúšťania splaškov z rodinných domov a žúmp na verejné priestranstva a do 
miestneho potoka, doporučuje sa minimálne 1 x ročne vyčistiť obsah žumpy pri 
rodinnom dome 
 
 Uznesenie č. 26/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
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VZN 2/2015 o verejnom poriadku 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

K bodu 15.  Diskusia 
 Starosta informoval o vysokých úhradách obce za vývoz TKO, kde obec platí ročne cez 8.tis. 
eur a poplatky od občanov tvoria polovicu. OZ navrhlo predložiť to na prehodnotenie 
občanom a hľadanie možnosti na verejnom zhromaždení. 
- navrhol doplniť do Smernice obce o nakladaní  s majetkom obce, aby pred likvidáciou, bol 
navrhnutý majetok na vyradenie odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom. 
- navrhol, aby na konci mesiaca pri spotrebe PHM za služobné auto, bol podpis aj jedného 
člena OZ. Bol navrhnutý zástupca starostu Sikorjak Michal. 
- pre možnosť vykonávania opatrovateľskej služby, je potrebné  zaregistrovať obec na VÚC 
ako poskytovateľa opatrovateľskej služby 
Uznesenie č. 26/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 

- doplnenie Smernice o nakladaní s majetkom, aby majetok navrhnutý na vyradenie bol 
odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom 

- aby na konci mesiaca pri spotrebe PHM za služobné auto, bol podpis aj zástupcu 
starostu  

Súhlasí  
- so zaregistrovaním obce na PSK ako poskytovateľa opatrovateľskej služby 
- s parkovaním služobného auta pri rodinnom dome č. 204 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 27/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
ukladá 

- Obecnému úradu vyzvať bývalého starostu Vasiľa Vislockého, aby zdokladoval 
likvidáciu vyradeného majetku 

- Vyzvať Jozefa Viru, Litmanová 93, aby zdokladoval vlastnícke právo k podanému 
ohláseniu DS – oplotenie pozemku zo dňa 10.11.2014 do 15. dní od doručenia 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržalo sa: 0 

- Kuzmiaková Natália – prečo sa neodhŕňa sneh od bytovky, pri odhŕňaní cesty 
k s.č.194 jej bolo porušené oplotenie a dvierka 

- Haľama Mikuláš – mal odchádzajúci starosta nárok na odstupné a preplatenie 
dovolenky, keď nekandidoval, čo s tou Sihlou, Vislocký tam figuruje ako predseda 

- Michal Sikorjak ml., - navrhol zrušenie poplatku za dieťa, ktoré navštevuje MŠ, je 
vyšší, ako povoľuje zákon, aby náklady znášala obec. Obecné zastupiteľstvo 
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nesúhlasilo so zrušením poplatku, nakoľko finančná situácia na obci nie je priaznivá 
a navrhlo znížiť poplatok zo 7,-€ na 5,- €.    
 

Uznesenie č. 28/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 

- Poplatok od rodičov na dieťa navštevujúce MŠ vo výške 5,- eur, okrem detí 
predškolského veku 

-  
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0,  
 

Starosta dal na vedomie OZ platnú dohodu o paušálnych náhradách pre HK. Hlavný kontrolór 
informoval o dôvodoch prijatia tejto dohody a podmienkach poskytovania. Obecné 
zastupiteľstvo prehodnotilo tento paušál a súhlasí s touto dohodou tak, ako je platná.  

 
Uznesenie č. 29/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 

- s dohodou tak, ako je platná 
Hlasovanie: 

Za: 6,  , Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, 
            Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak 
Proti: 0,  
Zdržalo sa: 0 

 K bodu  16. Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  
zasadnutie OZ ukončil. 
 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 23:45 h. 

 
Zapísal/(a): Mária Arendáčová 

                                                       

                                                      v.r.  
                                                             ....................................................     

                                                                                           Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  
Gabriel Rinkovský                             ......................................... 

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


