
OBEC  LITMANOVÁ 

Zápisnica 
z verejného zhromaždenia občanov Obce Litmanová 

konaného dňa 29.3.2015 
 
 
Prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice  
                   3. Vystúpenie starostu 
                   4. Diskusia 
                   5. Záver 
 

1. Otvorenie, previedol Ing. Ján Kormaník, starosta obce, ktorý prítomných privítal 
a oboznámil s programom. 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov  zápisnice  
Za zapisovateľku bola určená pani Mária Arendáčová, za overovateľov zápisnice 
Ing. Anna Virová a pán Michal Hlinka 44, ktorí boli prítomným zhromaždením 
jednohlasne zvolení. 

3. Vystúpenie starostu.   
Ing. Ján Kormaník, starosta obce informoval o 
A/ obecných lesoch – Obec Litmanová hospodári na cca 330 ha, v roku 2014 sa vyťažilo podľa 
lesného hospodárskeho plánu a po kalamite cca 1600 m3 dreva. 

Dotaz – čo sa urobilo s peniazmi – bolo postavené multifunkčné ihrisko pri KD – bez 
potrebných povolení , ale pracuje sa na jeho zlegalizovaní 

B/ súkromných lesoch – je potrebné riešiť situáciu v súkromných lesoch. Lesné družstvo Sihla 
neuzatvorilo nájomné zmluvy s vlastníkmi súkromných lesov a Lesný úrad mu vydal zákaz 
hospodárenia. Štát odovzdal užívacie práva Združeniu bývalých vlastníkov lesov, pozemkové 
spoločenstvo, ale keďže toto združenie nebolo preregistrované,  zo zákona zaniklo.        
   Vzniknutú situáciu je možné riešiť  nasledovne : 
Každý vlastník lesného pozemku si požiada od Združenia bývalých vlastníkov lesov, ktorého 
zástupcom bol – je Vasiľ  Vislocký, Litmanová 186 o vydanie užívacích práv a to na základe žiadosti 
a doložených listov vlastníctva. Forma žiadosti bude zverejnená na stránke obce. Žiadosti je možné 
doručiť aj na Obecný úrad a to osobne alebo písomne. Užívacie práva budú vydané len na tie 
pozemky, ktoré sú uvedené v preberacom protokole od štátnych lesov. 
Po vydaní užívacích práv môžu vlastníci na vydaných pozemkoch : 

a) Hospodáriť samostatne po splnení si všetkých zákonných povinnosti, podať daňové priznanie 
b) Vytvoriť lesné spoločenstvo (registrované na Lesnom úrade) , alebo lesné družstvo, s.r.o. 
c) Môžu dať  svoje pozemky  do prenájmu Obci Litmanová za podmienok, ktoré odsúhlasilo OZ, 

t.j. 9€/ha 
Vislocký Peter 5, - ako je to teraz s lístkami na hotovenie palivového dreva? 
Po prijatí lesníka od 1.4.2015 bude obec vydávať lístky na prípravu palivového dreva z obecného lesa, 
ale príprava dreva bude možná až po vyznačení  miesta, množstva a spôsobu prípravy. 
Haľama Mikuláš – požiadal o kópiu porastovej mapy. 

d) Porastovú mapu obec poskytne po preverení, či ju môže poskytnúť tretím osobám. 
Bc.Rinkovský Michal – tento rok končí lesný hospodársky plán, bude sa robiť nový, takže staré mapy 
už nebudú potrebné 
Vira Milan 192 – sa pýtal, či môže spracovať kalamitu, ktorú má na majdane.   

e) Starosta odpovedal, hospodáriť v lese môže iba vlastník, ktorý má vydané užívacie práva 
a splnené všetky zákonom stanovené povinnosti. V prípade kalamity je vlastník alebo užívateľ 
povinný neodkladne nahlásiť na Lesný úrad a postupovať podľa jeho pokynov.  

 



Ing. Virová A.87 – ako je to s Lesným družstvom Sihla, bolo zaregistrované? 
f) Sihla bola riadne zaregistrovaná, ale neuzatvorila nájomné zmluvy s vlastníkmi lesov a preto 

jej Lesný úrad vydal zákaz hospodárenia. 
Dzadík V. st. – navrhol, aby vlastníci lesných pozemkov vstúpili do Roľníckeho  družstva aj s lesnými 
pozemkami, a RD Majdan má  stroje, ktoré by sa mohli využiť pri hospodárení. 
Ing. Rusiňák P. 14 – navrhoval, že asi najlepšie by bolo dať lesné pozemky do nájmu Obce Litmanová 
a to formou Nájomných zmlúv, aby obec hospodárila ako jeden subjekt 
Sumilas Vasil SL – cesta na Roždžila – bola akože v jeseni opravovaná? Doviezli tam 3 autá kameňa, 
rozhrnuli a v Kizisku ju ešte viac rozbili a to vraj za 2000 € robil p. Petriľak  

g) Každý, kto svojou činnosťou poškodí cestu, by ju mal dať do pôvodného stavu. Obec sa bude 
snažiť hľadať zdroje, z ktorých by sa opravili úseky, ktoré boli poškodené pri ťažbe dreva 
z obecných lesov. Starosta prisľúbil, že obec  bude informovať o každom vývoze dreva z obce 
z obecných lesov, bude to zverejňované na  stránke obce.    

 
C/ informácie o Základnej a materskej škole 

Základná škola s materskou školou  bola k 31.8.2014 vyradená zo siete škôl z dôvodu nízkeho počtu 
žiakov a Materská škola bola od 1.9.2014 zaradená pod Obec Litmanová a zaradená do siete škôl bez 
právnej subjektivity. Bola vytvorená školská rada, vyhlásené výberové konanie na riaditeľku MŠ. Bola 
zvolená pani Mária Saloňová. Riaditeľka sa zapojila do projektu a pre MŠ získala interaktívnu tabuľu 
a počítač s tlačiarňou. 
V súčasnosti navštevuje MŠ 19 detí a ďalších 6 je prihlásených. Kapacitne je nepostačujúca, z toho 
dôvodu sme podali projekt na Ministerstvo školstva na jej rekonštrukciu.  Od 1.9.2015 je potrebné 
prijať ďalšiu učiteľku do MŠ. Momentálne tam pracuje iba  jedna učiteľka, ktorá je aj riaditeľka 
a druhá pracovníčka - kuchárka, ktorá aj upratuje, robí zásobovačku, ale aj kotolníčku. 
Chcel by som informovať, že mám záujem znovu otvoriť Základnú školu tak, ako som to sľúbil . Mohli 
by sme to skúsiť aj ako národnostnú, kde sú menej prísne kritéria, ktoré je potrebné splniť pred 
otvorením a to menší počet žiakov a vyššie dotácie na žiaka. Išlo by o vyučovanie nie ukrajinského 
jazyka, ale rusnackého a to asi 1 hodina týždenne. Žiadosť je potrebné podať do konca marca 
bežného roka a tak tento rok to už nestíhame, ale pokúsíme sa budúci rok 2016. Ku žiadosti je 
potrebné doložiť množstvo potvrdení a súhlasných stanovísk, dostatočný počet žiakov, ale aj 
zrekonštruovať priestory bývalej školy, aby spĺňali požadované kritéria. 
 Je potrebné doriešiť prechod vlastníkov pôdy cez školský dvor, nakoľko RÚVZ  zakazuje 
prechod cudzích osôb, zvierat, aut a traktorov -  znečisťuje sa dvor, čím dochádza k  ohrozovaniu detí. 
Hlinka Michal 107 – inde je škôlka do pol piatej, u nás nie je taká možnosť? 

h) V tomto školskom roku je tejto požiadavke ťažko vyhovieť, nakoľko pracuje len jedna 
učiteľka. V novom školskom roku bude potrebné prijať ešte jednu učiteľku a potom by sa to 
dalo skôr poriešiť.  

 
D/ informácia o kultúrnom dome, ubytovni a kuchyni   

Od februára bola do kuchyne prijatá kuchárka, pracuje tam ako hlavná kuchárka spolu s ďalšou 
pracovníčkou, ktorá má na starosti ubytovanie, sklad potravín a ostatné práce, ktoré vykonávajú 
spoločne. 
Na dohodu pracuje upratovačka pre obecný úrad,  ubytovňu a roznášanie obedov pre dôchodcov. 
Chceli by sme sa zapojiť do projektu na rekonštrukciu plynových kotolní. V letnom období by sme 
chceli  pritiahnuť turistov, možno aj ubytovaním pre školy v prírode, kde by sme mohli využiť aj 
multifunkčné ihrisko. 
 
E/ DHZ nebolo riešené roky, bolo nefunkčné. Teraz máme vyškolených 8 členov a máme veliteľa 
profesionála. Je potrebné doplniť a vyškoliť ešte 2 členov. 

i) Obec má v prípade potreby dve hasičské autá a to IVECO DAILY a TATRA T815 
j) Bola podaná žiadosť na generálnu opravu TATRY T815 

Kuščák Marián –informoval, že od 1.7.2015 musia mať občania revízie komínov a to na plyn 1x2roky 
                        a tuhé palivo 1xza rok 



Je potrebné vykonávať povinné preventívne prehliadky domácnosti  1xza 2 roky 
 
F/ obecný vodovod – pri nástupe do funkcie boli problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou, 
pretože nebolo možne zistiť poruchy a to aj napriek prosbe, aby si každý odkontroloval svoju 
prípojku. Aj firma, ktorá vyhľadáva poruchy, bola neúspešná, pritom 1 hod. vyhľadávania stojí 120 
eur. Nakoniec za pomoci obyvateľov sa poruchy našli a odstránili, čím by som sa chcel touto cestou 
poďakovať všetkým občanom, ktorí sa podieľali pri hľadaní a odstraňovaní porúch. Teraz je vody 
dostatok, ide prepadom. Zistil som nedostatky na vodojeme / hrdzavé ventily, rebrík, dvere/ bude 
potrebné tieto nedostatky v najbližšom čase odstrániť.   Taktiež Vás chcem informovať, že som 
absolvoval skúšky na odbornú spôsobilosť obsluhy vodovodu. Je potrebná aj spôsobilosť na 
prevádzkovanie  vodovodu, ktorá ročne stojí obec 1500 € a od obyvateľov sa vyberú poplatky vo 
výške 1600€. 
Sikorjak Michal st. – kde sú poplatky za vodu za predošlé roky? 
Chcem Vás informovať, povedal ďalej starosta, že sa chceme zaoberať aj odpadovou vodou. Budeme 
hľadať vhodný projekt, cez ktorý by bolo možné prefinancovať náklady na výstavbu individuálnych 
čističiek odpadových vôd pre rodinné domy.  
 
 G/ čierne stavby v obci – touto cestou starosta vyzval občanov, aby si odkontrolovali svoje stavby 
a pozemky, na ktorých majú postavené stavby, či sú vlastníkmi týchto pozemkov. Je potrebné, aby si 
každý vo vlastnom záujme zlegalizoval svoje stavby do konca tohto roka, pretože sa má meniť 
stavebný zákon a podľa predloženéhu návrhu nelegálne stavby nebude možné dodatočne 
zlegalizovať. Sú úvahy, že ak stavba bude postavená na cudzom pozemku, tak vlastníkom stavby sa 
stane vlastník pozemku. 
Multifunkčné ihrisko, garáže medži skalami a informačné centrum Hora Zvir, tieto stavby nie sú 
zapísané do katastra. Multifunkčné ihrisko bolo postavené bez stavebného povolenia, garáže 
postavené na cudzom pozemku a na Hore Zvir zase obecná stavba postavená na cirkevnom pozemku. 
Na zlegalizovaní týchto stavieb už pracujeme. 
Prípad Jozefa Viru je v riešení, bolo mu nariadené odstrániť oplotenie postavené na obecnom 
pozemku. 
Bola podaná informácia o tom, že Obec Litmanová je členom viacerých združení, cez ktoré je možne 
sa zapojiť do projektov predkladaných Európskou úniou. Chceli by sme to využiť a tak dať 
zrekonštruovať cestu po spodnej ulici, postaviť chodník na začiatku obce, zrekonštruovať obecný 
vodovod. 
Obec má ďalej v pláne zapojiť sa aj do opatrovateľskej služby, pomoci starším a osamelým ľuďom, 
ktorí potrebujú pomoc pri nákupoch, upratovaní , či donáške obeda. Podmienkou je, aby sme sa ako 
obec zaregistrovali na Prešovskom samosprávnom kraji. 
Do budúcna je potrebné poriešiť aj organizovanie púti na Horu Zvir počas prvých nedieľ a vyberanie 
parkovného, ktoré bolo doteraz vyberané v rozpore so zákonom a neprehľadne. Teraz by sme to 
mohli riešiť registračnou pokladňou. Príjem z parkovného sa bude využívať v letnom období na  
kosenie trávy na odstavných plôchách a pluhovanie týchto plôch a ciest v zimných mesiacoch.  
 
H/Vývoz TKO – starosta obce informoval, ako je to s vývozom a platením za TKO. Obec ročné vyberie 
od občanov asi 4 tis eur a firme Ekos zaplatíme cez 8 tisíc eur. Do budúcna bude treba riešiť najmä 
vrecia vykladané k smetným nádobám, kde zneškodnenie 1 vreca je o 0,40 eur drahšie ako 
zneškodnenie jednej smetnej nádoby.  Lepšie by bolo, keby si domácnosť s viacerými členmi zakúpila 
druhú nádobu, ako pri každom vývoze vyloží po 2 vrecia. 
 
I/ Futbalový klub – minulý rok odstúpil zo súťaže, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 500,-eur. 
Máme záujem o to, aby sme sa znova prihlásili do súťaže. K tomu je potrebné najprv zaplatiť uloženú 
pokutu a potom ďalších 500,- eur za prihlásenie. Je tu dosť mladých futbalistov, ktorým sa začal 
venovať Sikorjak Michal ml., aby boli dostatočne pripravení na sezónu. 
 



J/ Poľovnícke združenie –je to jedno funkčné združenie v obci, v ktorom si každý ročne platí členský 
príspevok. Tento rok to bude 55,- eur, organizujú sa tam brigády a pravidelné kŕmenie zvierat 
a starostlivosť o zver a nie iba lov ako si to často Ľudia myslia. 
 

4. Diskusia 
Michal Hlinka 44 – Poľovnícke združenie ide dobre, ale kto zaplatí súkromníkom škody, ktoré vzniknú 
lesnou zverou? 

k) Starosta odpovedal, že Poľovnícke združenie môže uhradiť vzniknuté škody, ak je škoda 
písomne nahlásená a vyčíslená komisiou, ktorú je potrebné zvolať  na obhliadku poškodenej 
úrody. Je však dôležité, aby si aj každý vlastník urobil opatrenia, ktorými by sa zabránilo 
zničeniu úrody zverou. 

Mgr. Mária Hurkalová  - upozornila, aby Za Vyšným poľom bačovia nekošarovali, aby nedochádzalo 
k presakovaniu močovky do spodných vôd. Bol prítomný aj predseda RD, ktorý sľúbil, že prijme 
opatrenia, ktoré by tomu zabránili. 

l) Taktiež upozornila na to, že vlastníci, ktorí majú neobývané domy, by sa mali o ne počas 
celého roka starať, aby neboli zarastené a neupravené 

m) Obec bude kontaktovať vlastníkov a vyzve ich, aby si svoje pozemky udržiavali upravené. 
Hlinka Miroslav – či sa ide robiť cesta a v akej výške – bude sa pokračovať, kde sa skončilo minulý 
rok, od mosta hore,  budú sa opravovať aj mosty na tejto trase. 
Pripravuje sa oprava mosta pri hnojisku a cesty od mosta až pod Horu Zvir. Rieši to okresná správa 
ciest a VÚC. 
Hlinka Michal 125 – ako sa robila a rozširovala cesta bez súhlasu vlastníkov? 

n) Cesta na Horu Zvir bola odpredaná VÚC Prešov za 1,- euro a prípadne pripomienky je 
potrebné adresovať na VÚC. Podobne sa rieši cesta cez obec, ktorá bude po zameraní 
odpredaná VÚC za 1,- euro. Prípadné námietky je možné podať na VÚC aj prostredníctvom 
obce.  

Vislocká Anna 126 – navrhuje vyriešiť odvodnenie pozemkov nad rodinnými domami, už to riešilo 
predchádzajúce zastupiteľstvo, ale nič sa nevyriešilo, v prípade topenia sa snehu alebo dažďov, celé 
dvory a domy sú zaplavené, pritom sú tam dva kanály, do ktorých by bolo treba vodu odviesť, je 
potrebné sa dohodnúť s vlastníkmi pozemkov. 
Je potrebné zvolať dotknutých vlastníkov a hľadať spôsob, ako to vyriešiť. 
Ing. Virová Anna – kto má čistiť kanály po obci? 

o) Bolo by dobre, keby sa na cintoríne umiestnila informačná tabuľa o rozmiestnení hrobov  
Dzadík Vasiľ – aké sú priority obce na najbližšie obdobie 

p) Je to oprava cesty po spodnej ulici, chodník na začiatku obce, rekonštrukcia obecného 
vodovodu 

Vislocký Peter 5 – či má obec dosah na vlastníka Kasárne, je to tam rozbité a nerobí to dobré meno 
obci, nakoľko táto nehnuteľnosť sa nachádza pri ceste, po ktorej prechádza denne množstvo áut a 
ľudí 

q) Meno a adresu vlastníka obec má, budeme ho kontaktovať a vyzveme ho na úpravu 
nehnuteľnosti 

5. Záver  
 

 Po vyčerpaní programu a dotazov, starosta obce prítomným poďakoval za účasť a verejné 
zhromaždenie ukončil. 
 
V Litmanovej, 8.4.2015 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Virová Anna                ...................................... 
 
   Hlinka Michal 44    ...................................... 


