
Zápisnica  

z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 23.10.2015    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Ing. Zuzana Čerňanská – zamestnanec obce 

Neprítomní poslanci: Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák 

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  voľba overovateľov zápisnice 
3. Návrh na schválenie úveru na prefinancovanie projektu Verejné osvetlenie 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal 
všetkých prítomných a opýtal sa poslancov, či majú návrhy na doplnenie  programu 
zasadnutia. Keďže neboli požiadavky na doplnenie, program bol schválený bez zmien.  
 
Uznesenie č. 74/2015: 
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 bez zmien 
Hlasovanie: 

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

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
Neprítomní : Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák 
 
K bodu  3. Návrh na schválenie úveru na prefinancovanie projektu Verejné osvetlenie  
V tomto bode vystúpil starosta obce, Ing. Ján Kormaník, ktorý informoval, že pre Obec 
Litmanová boli ministerstvom hospodárstva schválené finančné prostriedky na projekt 



Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Litmanová. Rozpočet projektu bol 
vo výške 131 391,40 €. Na realizáciu projektu bolo pre obec vyčlenených 125 727,97 €, obec 
má na tomto projekte 5 % spoluúčasť čo tvorí 6 286,39 €. Projekt rekonštrukcie 
a modernizácie verejného osvetlenia sa musí zrealizovať do konca roka 2015. Na 
prefinancovanie projektu obec zvolila kombináciu dvoch možností, a to formou refundácie 
a predfinancovania, z čoho vyplýva potreba vziať na tento účel úver. Hlavný kontrolór obce, 
Ing. Martin Brilla, predložil obecnému zastupiteľstvu správu, v ktorej uviedol preverenie 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. V súvislosti s prijatím úveru bolo 
obecnému zastupiteľstvu predložené aj rozpočtové opatrenie č. 2/2015. 
 
Uznesenie č. 75/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy na preklenovací úver na zabezpečenie prefinancovania realizácie 
spoločných programov SR a EÚ vo výške schválených nenávratných finančných prostriedkov 
pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Litmanová pre kód 
výzvy KaHR-22VS-1501 t.j. 119 441,57 €.  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
Neprítomní : Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák 
 
Uznesenie č. 76/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2/2015 na prijatie úveru na prijatie preklenovacieho úveru na 
spolufinancovanie výdavkov na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
v Obci Litmanová 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
Neprítomní : Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák 
 
 

K bodu  4. Rôzne   
a/ Starosta informoval o potrebe vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Obce Litmanová do konca roka 2015 v súvislosti s možnosťou zapájania sa obce do projektov 
financovaných z fondov EÚ. V tejto súvislosti bol vypracovaný dotazník pre občanov, aby 
vyjadrili svoje názory a mohli prispieť k vypracovaniu PHSR. Poslancom bol dotazník 
zaslaný, aby ho doplnili svojimi pripomienkami. Keďže nikto z poslancov dotazník nedoplnil, 
tento dotazník bude zverejnený na internetovej stránke obce, kde ho môžu občania vyplniť 
a doručiť na obecný úrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o dotazníku k PHSR. 
 
b/ Na ÚPSVaR v Starej Ľubovni bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
podporu zamestnanosti, v ktorej obec chce obsadiť 5 pracovných miest. Dňa 26.10.2015 bude 
zasadať komisia ktorá rozhodne o žiadosti. 



 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o podanej žiadosti na ÚPSVaR. 
 
 
c/ Helena Rusiňáková, Litmanová 127 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorý 
využíva ako súčasť dvora, ide o parcelu č. 634/42 o výmere 215 m2 ako TTP 
 
 

Uznesenie č. 77/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 v súlade § 9a ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb.  v z. n .p.  
 
schvaľuje 
odpredaj obecného pozemku Helene Rusiňakovej, Litmanová 127, parcela č. 634/42 o výmere 
215 m2 ako TTP, za cenu 5,- €/m2. Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy 
uhradí kupujúca. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
Neprítomní : Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák 
 
d/ Štefan Tresa, Litmanová 167 – žiadosť o poskytnutie pôžičky vo výške 500,- € na kúpu 
chladničky s mrazničkou a lístka na drevo.  
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s poskytnutím pôžičky pre p. Štefana Tresu, Litmanová 
167. 
 
e/ V mesiaci október boli občanom, ktorí sú pripojení na obecný vodovod, vystavené 
a zasielané faktúry za odber vody, a to podľa počtu obyvateľov v domácnosti s trvalým 
pobytom v obci vo výške 8,50 €/osobu. Na obecný úrad prišli žiadosti od občanov, v ktorých 
žiadajú úľavu z tohto poplatku z dôvodu, že ich členovia domácnosti sa v obci nezdržujú 
počas viacerých mesiacov v roku. Tieto žiadosti boli predložené poslancom obecného 
zastupiteľstva na posúdenie. Poslanci OZ rozhodli, že poplatok za vodu ostáva nezmenený 
a nebude sa prihliadať na to, či sa osoby v domácnosti zdržiavajú alebo sú mimo obce. Tento 
poplatok nie je stanovený za množstvo odobratej vody z obecného vodovodu, ale za 
kompenzáciu nákladov spojených s jeho údržbou. Takto vyzbierané peniaze budú použité 
výhradne na tieto účely. V tejto súvislosti starosta informoval, že sa pripravuje projekt na 
posilnenie obecného vodovodu a že už je zameraná trasa k trom studničkám s tým, že je 
plánované aj zväčšenie kapacity zásoby vody prístavbou nového vodojemu. 

 
K bodu  5. Diskusia 
a/ Poslanec Michal Sikorjak informoval, že pri telefonovaní na číslo 150 nebudú občania 
prepojení na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni, ale na Krajské riaditeľstvo HaZZ 
v Prešove, ktoré bude následne kontaktovať najbližšie stanicu integrovaného záchranného 
systému. 
 
b/ Michal Sikorjak sa informoval o priebehu výberového konania, ktoré bolo vyhlásené na 
pracovnú pozíciu ekonóm/ekonómka v rámci zastupovania počas materskej dovolenky 



súčasnej ekonómky. Starosta informoval, že na obecný úrad prišlo 5 žiadostí, bola zvolaná 
výberová komisia, ktorá rozhodla o testovaní vybraných uchádzačov. Úspešným sa stal Ing. 
Lukáš Rusiňák, Litmanová 127. 
 
c/ Starosta informoval, že žiadosť, ktorá bola podaná na ministerstvo školstva na 
rekonštrukciu materskej školy nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
a asi z 265 žiadostí bolo vybratých iba 68 MŠ. Bude teda potrebné hľadať iné možnosti 
financovania aspoň najnutnejších opráv, ktoré MŠ potrebuje.  
 
d/ V diskusii vystúpil hlavný kontrolór obce, Ing. Martin Brilla, ktorý poukázal na nejasnosť 
zverejnenej nájomnej zmluvy pre občanov v súvislosti s prenájmom lesných pozemkov. 
Uviedol, že vzor nájomnej zmluvy by mal byť schválený obecným zastupiteľstvom. Zároveň 
informoval poslancov, že obec má podiel v lesnom družstve Sihla, s ktorým sa momentálne 
nič nedeje. Odporúčal, aby sa veci dali do pohybu a vyriešili sa záležitosti s lesným 
družstvom. Takisto poslancov informoval, že obec, poslanci a finančno-ekonomická komisia 
budú mať v najbližšom období neľahkú úlohu pripraviť rozpočet na nasledujúce obdobie. 
 
K bodu  6. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  
zasadnutie OZ ukončil. 

 
 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 hod. 

Zapísala:Ing. Zuzana Čerňanská . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Nadežda Hlinková    ........................................ 

 

Michal Sikorjak                ........................................ 

 
 
 
 
 


