
Zápisnica  
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Litmanová 

konaného dňa 31.7.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce  

Poslanci : Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Marián Kuščák, 
Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák  

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce  
Mária Arendáčová – zamestnanec obce  
Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny 
 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesenia  
4. Informácia o hospodárení v obecných lesoch  
5. Prejednanie žiadostí  
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce  
7. Materská škola - rekonštrukcia  
8. Informácia starostu o aktuálnych projektoch  
9. Litmanovské slávnosti  
10. Rôzne  
11. Diskusia  
12. Záver  

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal všetkých 
prítomných a predložil doplnenie programu zasadnutia, ktorý bol následne schválený. 
 
Uznesenie č. 54/2015: 
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 so zmenami  
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú a zvolilo NK a overovateľov zápisnice: 
Gabriel Rinkovský a Ing. Peter Rusiňák  
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 



K bodu 3. Kontrola uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 
Predložila zapisovateľka Mária Arendáčová  

- Uzn. č .34/2015 odstránenie oplotenia - Jozef Vira Litmanová 93 do 
15 dní od doručenia výpisu – plot menovaný neodstránil, dňa 
30.7.2015 bola zaslaná nová výzva na odstránenie oplotenia do 15 dní 
od doručenia, v prípade nerešpektovania výzvy, hrozí menovanému 
podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení pokuta do 
výšky 6 638,- eur.   

- Ponuka alternatívneho dodávateľa energii s úsporou 50,- eur ročne, 
obecné zastupiteľstvo neodporúča prechod k inému dodávateľovi   

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
- v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 

n. p.  
 
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ. 
 
K bodu 4. Informácia o hospodárení v obecných lesoch  

V tomto bode vystúpil lesník Bc. Michal Rinkovský, ktorý predniesol správu o 
hospodárení v obecných lesoch. Informoval o kalamite, ktorá sa spracováva, o čistení a 
zalesňovaní týchto plôch, o úprave cesty v Kizisku v dĺžke 560 m za cenu 1 000,- eur, oprave 
odvodňovacích kanálov, o nelegálnom výrube dreva, ktorý bol vyriešený dohodou, ale ak sa 
budú podobné prípady opakovať tak obec takéto priestupky postúpi na riešenie polícií. 
Informoval tiež o množstve vyťaženého dreva a o spôsobe predaja v súčasnosti dvom 
odberateľom a to WALD Slovakia Podolínec, predané 81,59 m3 v cene 4 223,99 eur a 

LESPOL-OLH Bardejov, predané 57m3 v cene 3 447,06 eur. Faktúry za predané drevo sú k 
dnešnému dňu uhradené. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu lesníka o hospodárení v obecných lesoch 
 
K bodu 5. prejednanie žiadosti 
a/ Jozef Kavecký – odkúpenie časti obecného pozemku pod garážou na p.č. KNC 6734 
 
Uznesenie č. 55/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
v súlade § 9a ods.8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v z. n .p. 
 
schvaľuje  
Jozefovi Kaveckému odpredaj obecného pozemku pod garážou podľa priloženého nákresu za 
cenu 5,- eur/m2. Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci. 
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
b/ Gréckokatolícka charita Prešov – odpustenie poplatku za predaj v stánku pod Horou Zvir 
počas augustovej púte  
Uznesenie č. 56/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 



Schvaľuje 
Gréckokatolíckej charite Prešov bezplatný stánkový predaj do rozlohy 10 m2 plus parkovanie 
auta počas púte na Horu Zvir dňa 9.8.2015.  
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
 

- starosta obce predložil na schválenie Zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce, ktoré boli prejednávané a dopĺňali sa 
zmeny v §6 a §21 na 4. zasadnutí OZ, ale ako celok neboli schválené. 

 
Uznesenie č. 57/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová schvaľuje 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce s navrhovanými zmenami,  
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
a/ návrh na odkúpenie pozemku pod cestou pri bytovke 
 
Uznesenie č. 58/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
Poveruje  

- starostu obce na jednanie s vlastníkmi pozemkov pod cestou pri 
bytovke s navrhnutou cenou 1 € / m2 a po následnej dohode objednať 
GP a vypracovať kúpno-predajnú zmluvu   

Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
b/ oporný múr pred s. č. 169 – havarijný stav 
 
Uznesenie č. 59/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
Schvaľuje  

- výdavok na riešenie opravy havarijného stavu oporného mura oproti 
RD s.č. 169, do výšky 3.000 eur   

Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 



c/ rekonštrukcia MŠ – z dôvodu nárastu počtu žiakov, je potrebná rekonštrukcia sociálnych 
zariadení, výmena okna v spálni a nákup zariadenia do kuchyne. OZ rozhodlo o schválení 
výdavku potrebného na nutnú rekonštrukciu MŠ a nákup vybavenia MŠ do výšky 2 500,- eur. 
 
Uznesenie č. 60/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
Schvaľuje 
výdavok potrebný na nutnú rekonštrukciu MŠ a nákup vybavenia MŠ do výšky 2.500 eur 
 
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0  
d/ rekonštrukcia KD – v prípade vyhlásenia výzvy zvolať mimoriadne OZ 
e/ ponuka na vypracovanie PHaSR do výšky 550,- € bez DPH 
 
Uznesenie č. 61/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová schvaľuje 
návrh osloviť firmu na spracovanie PHaSR za cenu 550,- € bez DPH  
Hlasovanie:  
Za: 4, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 1, Mgr. Nadežda Hlinková 
 
f/ starosta informoval o možnosti odkúpenia drevenice na zriadenie obecného múzea na 
zachovanie kultúrneho dedičstva v obci za cenu 13.500 €. OZ nesúhlasilo s kúpou drevenice z 
vlastných zdrojov a navrhlo hľadať možnosti získania finančných zdrojov napr. z rozpočtu 
Ministerstva kultúry, cez Zväz rusínov a ukrajincov alebo z eurofondov. 
g/ OZ prejednalo návrh výšky poplatku za neoprávnené užívanie obecného pozemku 
 
Uznesenie č. 62/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová schvaľuje 

poplatok vo výške 1,- €/m2/rok za neoprávnené užívanie obecného pozemku 
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
h/ návrh na schválenie finančných prostriedkov na posilnenie prítokov obecného vodovodu, 
opravu a izoláciu stropu na vodojeme a na drobné opravy do výšky 3.000 eur 
 
Uznesenie č. 63/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 



Schvaľuje  
- finančné prostriedky na posilnenie prítokov obecného vodovodu, 

opravu a izoláciu stropu na vodojeme a na drobné opravy do výšky   
3.000 eur  

Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 7. Materská škola - rekonštrukcia 

1. Materská škola – rekonštrukcia.  
Starosta informoval, že bola zaslaná žiadosť na druhú výzvu ministerstva školstva – 
rekonštrukcia MŠ – vo výške 35.280,-eur  

- Vzhľadom na predpokladanú PN súčasnej kuchárky v MŠ je potrebné prijať 
kuchárku, ktorá by bola zároveň vedúcou školskej jedálne a bola by prijatá 
na dobu určitú.   

- Prijať učiteľku materskej školy na plný úväzok od nového školského 
roka 2015/16,   

- Združenie rodičov MŠ doporučilo zmeniť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole zriadenej obcou na 7,- eur/mesiac za dieťa do 5. roka veku   

Uznesenie č. 64/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
Ruší uznesenie č. 29/2015 
 
Hlasovanie:  
Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Peter Rusiňák  
Proti: 0, Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 8. Informácia starostu o aktuálnych projektoch 

a) Podali sme žiadosť o registráciu na VÚC ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.   
- Z dôvodu, že nemáme prijaté aktuálne VZN o poskytovaní soc. Služieb, našu 

žiadosť o registráciu VÚC zamietlo až do odstránenia nedostatkov   
b) Rekonštrukcia verejného osvetlenia   

- V pondelok idem do PP – už by mala byť hotová svetelnotechnická štúdia a už je 
potrebné iba urobiť verejné obstarávanie   

- Z dôvodu, že na vyhlásenú výzvu nie je možné postaviť nové stĺpy iba z vlastných 
zdrojov, rozhodli sme sa, že do projektu zahrnieme iba osvetlenie po koniec 
futbalového ihriska a nie až po RD Majdan ako bola prvotná úvaha. Výstavba 
nových stĺpov by stála cca 19 tisíc eur.   

c) MFI – je zapísané v katastri nehnuteľností, je potrebné vypracovať prevádzkový 
poriadok   

d) Zrkadlo pri bytovke – dohodli sme sa, že zrkadlo osadí Správa ciest v St. Ľubovni  
e) Vodovod – je potrebné hľadať nové studničky na posilnenie vodovodu.  

- Opraviť nový vodojem – štrbiny v strope, hydroizolácia   
- Keďže sú neustále problémy so zásobovaním pitnou vodou z obecného vodovodu 

z dôvodu opakujúcich sa porúch, ale aj nedostatočného prítoku z doteraz 
zachytených prameňov, v prípade vyhlásenia výzvy na rekonštrukciu vodovodu 
urobiť maximum na získanie zdrojov na jeho realizáciu.  



f) Správa povodia Dunajca a Popradu   
- Na jednaní s riaditeľom Správy povodia Dunajca a Popradu bol daný prisľúb, že 

potok v Litmanovej zaradia v budúcom roku do plánu na reguláciu a úpravu toku.   
- Na základe dohody o zámene pozemku za garáže medži skalami je potrebné dať 

zhotoviť GO plán a podpísať potrebné dohody.   
g) Nový zákon o odpadoch – informácia, že sa pripravuje výber partnera na zber 

triedeného odpadu, ktorý bude bezplatný. V prípade miešania s komunálnym 
odpadom sa bude brať ako komunálny odpad a bude sa zaň platiť.   

h) D-com – info o prebiehajúcom projekte   
- Na školení sme boli informovaní, že bolo predlžené bezplatné používanie siete D-

com do konca roka 2015. Od 1.1.2016 sa bude platiť, pravdepodobne 1,- eur na 
obyvateľa. Obce budú od 1.1.2016 zo zákona povinné poskytovať elektronické 
služby obyvateľom a takého riešenie by malo byť lacnejšie, ako keby sme si to 
mali zabezpečovať sami.   

i) Hasiči   
- Bola schválená dotácia z DPO pre DHZ vo výške 3000,- eur na nákup vybavenia 
hasičského auta   
- Bola nám schválená generálna oprava Hasičského auta Tatra 815 P CAS32   
- Starosta poďakoval Michalovi Sikorjakovi, ml. – za prípravu mladých hasičov na súťaž 
dobrovoľných hasičských družstiev, ktoré sa uskutočnilo v obci Plaveč a za umiestnenie 
na 10. mieste z 20 družstiev.   
j) Informácia o oprave chodníka  
- Opravili sme chodník okolo Kijantoňa a bolo tiež postavené zábradlie  

- Chodník poza Kurňavu – okolo Simáka – taktiež bolo postavené zábradlie.  
 
K bodu 9. Litmanovské slávnosti  

Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácií slávnosti,  
- Mgr. Nadežde Hlinkovej, Márií Sikorjakovej, Zdenkovi Vislockému, Ing. Anne 

Virovej, Anne Mrugovej, kuchárkam, ako aj všetkým sponzorom - poľovníkom, 
RD Litmanová, Andrejovi Sikorjakovi, Mgr. Nadežde Hlinkovej, Mariánovi 
Kuščákovi a rodákom, ktorí prispeli aj finančne na podporu kultúry   

- veľká vďaka patrí súboru z Jarabiny, ktorý svojim vystúpením obohatil náš 
kultúrny program, všetkým účinkujúcim a hosťom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa 
týchto slávnosti  

 
K bodu 10. Rôzne  

a) starosta navrhol zverejnenie osôb na stránke obce, ktorým bolo vydané povolenie na 
prípravu a zvoz dreva, OZ nesúhlasilo s týmto návrhom.   

b) vyzvať občanov prostredníctvom rozhlasu, aby informovali pracovníkov OÚ, ale 
najmä lesníka o poznatkoch pri nelegálnom výrube a zvoze dreva   

c) Hrebík Štefan – snímok – informácia o tom, že garáž oproti starému cintorínu, je 
umiestnená na obecnom pozemku   

d) Informácia o stave platenia dane – zoznam dlžníkov. Najväčší dĺžník RD Majdan 
Litmanová. Predseda RD prisľúbil, že podá návrh na riešenie zaplatenia dane, ale 
pre RD by bolo najvýhodnejšie, keby mohlo zaplatiť daň až po pridelení dotácie.   

e) ústna žiadosť Jána Vislockého o odkúpenie obecného pozemku nad RD pri 
kríži. Žiadosť je potrebné podať písomne s určením parc. č. pozemku, plochy a 
druh pozemku, ktorý chce menovaný odkúpiť a obhospodarovať  



K bodu 11. Diskusia 
 
Mgr. Nadežda Hlinková – vyjadrila pochvalu kuchárkam v kuchyni KD, ktoré aj napriek 

opotrebovanému zariadeniu pracujú a podávajú kvalitné výkony, navrhuje OZ vyčleniť 
prostriedky z rozpočtu na zariadenie kuchyne, po dohode s personálom, aspoň zakúpenie 
umývačky riadu  

- preveriť, či novopostavené stĺpy nebudú brániť vybudovaniu chodníka okolo cesty   
- požaduje, aby materiály potrebné na prejednávanie na zasadnutí OZ boli zasielané 

v tlačenej forme   
- upozornila na padajúci oporný múr pri kapličke   
- oboznámila prítomných o obdŕžaných finančných sponzorských daroch, taktiež 

požaduje, aby vyúčtovanie za akciu Litmanovské slávnosti bolo zverejnené na 
stránke obce   

Starosta obce odpovedal na jednotlivé dotazy s možnosťou ich riešenia a prisľúbil zverejnenie 
vyúčtovania na stránke obce 
 
Mikuláš Rusiňák 149 – treba poriešiť likvidáciu odpadu pod Horou Zvir po ukončení 
výročnej púte.  
Starosta obce uviedol, že sa budeme snažiť vyčistiť verejné priestranstva vlastnými 
pracovníkmi. 
 
Ing. Ján Kormaník – starosta obce informoval poslancov OZ, že podľa § 13 písm.b ods, 1 

zákona 369/1990 Z.z., o obecnom zriadení, odvoláva dňom 31.7.2015 Michala Sikorjaka z 
funkcie zástupcu starostu obce z dôvodu nevhodného riešenia situácie okolo príspevku 
rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ, ale aj v súvislosti s konaním Litmanovských slávnosti.  
Uznesenie č. 65/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
Berie na vedomie rozhodnutie starostu 
O odvolaní zástupcu starostu Michala Sikorjaka dňom 31.7.2015  
Hlasovanie:  

Za: 5, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, 
Ing. Peter Rusiňák  

Proti: 0, Zdržalo sa: 0  
K bodu 12. Záver  

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

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.  
Zapísala: Mária Arendáčová . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 
Overovatelia zápisnice:  
Gabriel Rinkovský ........................................  
Ing. Peter Rusiňák ......................................... 


