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Zápisnica  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 10. a 15.12.2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Ing. Lukáš Rusiňak – zamestnanec obce, Mária Arendáčová – zamestnanec obce, Bc. Michal 

Rinkovský - lesník 

Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 

5. Správa o vykonaní auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie 2014   

6. Správa o hospodárení v lesoch 

7. Úprava rozpočtu za rok 2015 a stanovisko HK k RO č.3 

8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 a roky 2017-2018 

9. Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 

10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

12. Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane na území obce Litmanová 

13. Prejednanie stratégie MAS 

14. Informácia starostu o aktuálnych aktivitách obce 

15. Prejednanie  žiadostí, rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal 

všetkých prítomných a predniesol návrh programu s doplnením bodu 4,5 a 8 . OZ následne 

body 8 a 9 z programu vyňalo a presunulo na 15.12.2015 a program s doplnením a uvedenými 

zmenami jednohlasne schválilo. 

 

Uznesenie č. 78/2015: 

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: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržal sa: 0 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

OZ určilo za zapisovateľku Máriu Arendáčovú, a zvolilo NK a overovateľov zápisnice v 

zložení:  Marián Kuščák a Gabriel Rinkovský 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  3.  Kontrola uznesenia z 8. zasadnutia  OZ   
Predložil starosta obce Ing. Ján Kormaník, je prílohou zápisnice  

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra- Ing. Martina Brillu / účasť na školení v BA/ 

plán kontrolnej činnosti prečítala zapisovateľka p. Mária Arendáčová. 

OZ následne Plán práce HK schválilo a poverilo ho výkonom týchto kontrol. 

 

Uznesenie č. 79/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
Plán práce HK na I. polrok 2016 a poverilo ho výkonom týchto kontrol. 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržal sa: 0 

 

 K bodu  5.Správa o vykonaní auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie 2014  

V tomto bode bola predložená správa audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky za účtovné obdobie roka 2014 v Obci Litmanová, s ktorou boli oboznámení prítomní 

poslanci. Správa je prílohou zápisnice. Poslanci zobrali správu na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 berie na vedomie Správu o vykonaní auditu účtovnej závierky za účtovacie obdobie roka 

2014 

K bodu  6. Správa o hospodárení v lesoch 

 V tomto bode vystúpil lesník Bc. Michal Rinkovský, ktorý predniesol správu 

o hospodárení v obecných lesoch, o množstve vyťaženého dreva, tržbách za predaj dreva, 

o vykopaní odvodňovacieho  kanála Kizisko – Fakľovka, uhadzovaní haluziny a sadbe. 

Navrhuje rozmiestniť do porastov lapače na odchyt podkôrnikového hmyzu. Súčasťou správy 

je aj farebná fotodokumentácia o údržbe lesnej dopravnej siete, aplikovaní prípravku proti 

odhryzu na vysadené sadenice, ako aj ťažbová činnosť a uzávierka skladu v tabuľkovej forme.  

Správa je prílohou zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu lesníka o hospodárení v obecných lesoch 

 

K bodu 7. Úprava rozpočtu za rok 2015 a stanovisko HK k RO č. 3 
 V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak, ktorý informoval prítomných 

o predbežnom plnení rozpočtu obce na základe ktorého sa pripravoval aj návrh na úpravu 

rozpočtu za rok 2015. Išlo o informácie týkajúce sa hospodárenia obce, kuchyne a lesov. 
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Niektoré položky sú prečerpané, iné sú nevyčerpané, je potrebné urobiť úpravu rozpočtu 

medzi jednotlivými položkami preto bolo predložené rozpočtové opatrenie č.3.  

K tomuto bodu predložil  hlavný kontrolór svoje stanovisko v ktorom navrhoval zmeny 

výdajovej položky 212 001 na položku 223 001 z dôvodu novelizácie zákona. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k navrhovanému RO č. 3 o plnení 

rozpočtu. Stanovisko HK k RO č. 3 je prílohou zápisnice 

 

Uznesenie č. 83/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
RO č. 3 a RO č.4, ktorým HK navrhuje zmenu z položky 212 001 na položku 223 001  

Hlasovanie: 

Za:4, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Proti: 0,  

Zdržali sa: 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračovalo dňa 15.12.2015 a to bodmi 8, 9, 15 a 16, 

neprítomný jeden poslanec Michal Sikorjak 

 

K bodu  8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 - 2018 
 Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a 2017-2018 predniesol hlavný kontrolór 

Ing. Martin Brilla. Stanovisko je prílohou zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 

K bodu  9. Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017-2018 
Po úpravách a pripomienkach poslancov a HK, obecné zastupiteľstvo navrhovaný rozpočet na 

rok 2016 schválilo so zmenami . 

 

Uznesenie č. 84/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
rozpočet na rok 2016 s úpravami v zmysle pripomienok hlavného kontrolóra a poslancov OZ . 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017- 2018. 

 

K bodu  10. Návrh VZN č. 4  o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné 

stavebné odpady a ostatné poplatky na území Obce Litmanová 

 Všetky návrhy VZN boli zverejnené na internetovej stránke a na úradnej tabuli obce. 

Boli tiež doručené dňa 26.11.2015 poslancom na pripomienkovanie. K navrhovanému VZN 

neboli doručené ani vznesené žiadne pripomienky. Správca dane stanovil frekvenciu odvozu 

zberných nádob a to 1x za 4 týždne a 1x za 2 týždne, ktoré budú rozlišované farebnou 

nálepkou. OZ  prerokovalo tento návrh VZN a upravilo ho na základe § 82 zákona  a § 83 

zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch. Ak sa poplatník preukáže 

potrebnými dokladmi uvedenými vo VZN obec zníži poplatok o 30%: 

a/ osobe bývajúcej na internáte mimo okresu Stará Ľubovňa 

b/ osobe, ktorá sa zdržuje mimo obce viac ako 90 dní v roku 
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c/ osobe staršej ako 62 rokov 

d/ držiteľovi preukazu ŤZP 

Poplatníkovi môže byť poskytnutá iba jedna úľava  

Obecné zastupiteľstvo obce   VZN č . 4 schválilo. 

  

Uznesenie č. 80/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a ostatné 

poplatky na území obce Litmanová 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržal sa: 1, Marián Kuščák 

 

K bodu  11. Návrh VZN č. 5 o miestnych daniach na území Obce Litmanová 
 Starosta obce predložil návrh VZN o miestnych daniach na rok 2016. Výška dani 

ostala na úrovni roku 2015. Zmena sa týkajú iba spôsobu platby a to v článku 9, vyrubená daň 

z nehnuteľnosti je splatná do 31.mája ak nepresiahne čiastku 30,00 eur pre FO a 166,00 eur 

pre PO. Ak presiahne čiastku 30,00 eur môže FO daň uhradiť v dvoch rovnakých splátkach 

a to k 31.5. a 30.9. Ak presiahne čiastku 166,00 eur, môže PO daň uhradiť v 4 splátkach a to 

31.5., 30.6., 30.9. a 30.11.  

Správca dane určuje v súlade s ustanovení § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach sadzbu 

dane za jeden predajný automat 10,- eur/kalendárny rok a  v súlade s ustanovením § 55 a § 59 

zákona o miestnych daniach sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj10,- eur/kalendárny 

rok.  Poslanci OZ VZN č . 5 schválili.  

 

Uznesenie č. 81/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
VZN č. 5 o miestnych daniach na území obce Litmanová 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu  12. Návrh VZN č. 6 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

v čase volebnej kampane na území Obce Litmanová 

 Starosta informoval poslancov, že miesta vymedzené na umiestňovanie plagátov na 

území Obce Litmanová sú: informačná tabuľa pred OcU- obojstranne, betónové stĺpy 

a autobusové zástavky. 

Poslanci OZ VZN č . 6 schválili.  

 

Uznesenie č. 82/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
VZN č. 6 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 

na území Obce Litmanová 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák , Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
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           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

K bodu  13. Prejednanie stratégie MAS 

 Starosta obce oboznámil prítomných s  návrhom strategického dokumentu „Stratégia 

CLLD Partnerstvo pre región“. Spracovaná stratégia je základnou podmienkou v procese 

uchádzania sa o FP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. OZ stratégiu MAS schválilo. 

 

Uznesenie č. 85/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
strategický dokument MAS  „CLLD Partnerstvo pre región“. 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 K bodu 14. Informácia starostu o aktuálnych aktivitách obce 
V tomto bode starosta obce informoval o projektoch a aktivitách, ktoré sa v obci uskutočnili 

a ktoré obec plánuje realizovať: 

a)  Spoločná sociálna úradovňa – možnosť vytvorenia spoločnej sociálnej úradovne. Jej 

zriadenie je potrebné  schváliť uznesením OZ. 

 

 Uznesenie č. 86/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
vytvorenie Spoločnej sociálnej úradovne v Starej Ľubovni s príspevkom na jej činnosť vo 

výške 1,- eura/obyvateľ 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa : 0, 

 

b) Činnosť združenia OOCR Severný spiš.  

Starosta informoval poslancov o aktivitách združenia. Na tento rok bola pre Obec Litmanová 

vyčlenená čiastka 1.000,- eur, avšak účelovo viazané na podporu propagácie. Z týchto 

prostriedkov bola vyrobená a osadená informačná tabuľa Medži sklalami. Žiadali sme, aby 

sme tieto peniaze mohli použiť napr. na lavičky pre sedenie do altánkov, ale tejto našej 

žiadosti nebolo vyhovené. Za vyčlenené peniaze bola osadená informačná tabuľa, ktorá je 

však málo čitateľná pre turistov prechádzajúcich okolo na autách. Informoval, že členský 

príspevok v združení OOCR Severný Spiš bol v roku 2015 vo výške 0,70 eur/obyvateľa a je 

predložený návrh na jeho zvýšenie pre rok 2016 na 1,25 eur/obyvateľ. OZ nesúhlasí 

s navýšením príspevku a doporučilo starostovi obce  preveriť  možnosť ukončenia členstva 

v združení. Z rozpočtu združenia boli tiež vyhotovené propagačné letákya taktiež kalendár na 

rok 2016 v ktorom sú zapracované aj akcie na rok 2016 v Obci Litmanová a to: 

            15.02.2016 Lyžiarsky pretek o pohár starostu Obce Litmanová, 

24.07.2016 Memoriál F. Arendáča – turnaj v nohejbale  

30.07.2016 Litmanovské slávnosti 

07.08.2016 Výročná púť na hore Zvir 

03.09.2016 Púť starostov na hore Zvir 



6 

 

25.12.2016 Vianočný kultúrny program 

 

c) Dňa 5.12.2015 sa uskutočnilo privítanie svätého Mikuláša pred Obecným úradom  

Litmanová v spolupráci s GKF úradom Litmanová. Z tohto dôvodu predložil starosta návrh na 

preplatenie darčekov pre detí  na sv.Mikuláša do výšky – 130,- eur.  

 

Uznesenie č. 87/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
preplatenie nákladov na kúpu darčekov pre detí na svätého Mikuláša do výšky 130,- eur 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

Uznesenie č. 88/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
Finančnú podporu do výšky 200,- eur na kultúrny program k Vianočným sviatkom 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

d) Vodovod – informácia o príprave projektu na rozšírenie a posilnenie  vodovodu. 

Plánovaná trasa pre napojenie nových prameňov prechádza cez súkromné pozemky a možno 

bude problém získať súhlas od niektorých vlastníkov. Jednoduchšie by bolo riešiť to verejnou 

vyhláškou.  

Starosta informoval, že vodovod je veľmi zanedbaný a bude potrebné vyčleniť peniaze na 

opravy a údržbu. Na tento účel budú použité aj peniaze vybraté ako poplatok. Niektorí 

občania však odmietajú tento poplatok zaplatiť z rôznych dôvodov. Jeden z dôvodov je aj ten, 

že ani starosta za vodu neplatil a že či už vôbec platí. Starosta odpovedal, že za vodu neplatil 

hlavne z dôvodu, že peniaze, ktoré boli takto vybraté neboli použité na údržbu vodovodu a od 

bývalého starostu nebola ochota ani zdokladovať použitie týchto peňazí. Pravdepodobne aj 

toto prispelo k tomu, že vodovod je v takom zlom a zanedbanom stave v akom je. 

V súčasnosti má starosta poplatok za vodu vyrovnaný. 

 

 Materská škola – pripravuje sa projekt na rekonštrukciu nakoľko pri kontrole z RÚVZ bolo 

zistených veľa nedostatkov a je potrebné vyriešiť to prestavbou a opravami.  

 Projekt cez UPSVaR – obec sa zapojila do projektu na zamestnanie znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a schválili nám 5 zamestnancov, ktorých obec zamestnala. 

Výhodov projektu je, že UPSVaR hradí 95% nákladov na mzdy, obec 5%. Projekt je 

zameraný na pomoc pri službách poskytovaných obcou občanom.  

Na pripomienku poslanca, že sú sťažnosti od občanov ktorým bola táto služba ponúknutá, ale 

prestala sa realizovať starosta odpovedal, že pracovníčka, ktorá to robila onemocnela a tak 

nastal výpadok, ale v blízkej budúcnosti to bude vyriešené inou pracovníčkou. Jedná sa 

o pomoc pri upratovaní, čistení chodníkov, nákupoch, donášanie obedov, prípadne iná 

dohodnutá pomoc.  

  

e) Verejné osvetlenie – prebieha realizácia  projektu Modernizácia a rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v Obci Litmanová. Projekt by mal byť ukončený do 31.12.2015.  
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Z dôvodu technických problémov  ( pošta, zverejnenie zmluvy, doplnenie projektu, súhlas 

VSD, nájom stĺpov  sa realizácia komplikuje ale postupne rieši. V tejto súvislosti starosta 

poďakoval Ing. Jaroslavovi Rusiňákovi, ktorý je nápomocný pri riešení vybavovaní povolení. 

V súvislosti s požiadavkou banky s ktorou sme v rokovaní o poskytnutí prekleňovacieho 

úveru starosta požiadal poslancov o prijatie uznesenia v znení ako ho požaduje banka.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prijatím uznesenia s požadovaným textom.  

 

Uznesenie č. 90/2015  zo dňa 15.12.2015:   

Obecné zastupiteľstvo  Obce Litmanová 

Schvaľuje 

1/ prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 119441,57€ poskytnutého zo strany Všeobecnej 

úverovej banky, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, 

IČO: 313 20 155, IČ DPH: SK7020000207, (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve  na účely financovania investičnej akcie obce: 

„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová“ 

Splatnosť prekleňovacieho úveru sa stanovuje do 31.12.2016 a bude realizovaná zo sumy 

poskytnutého Nenávratného finančného príspevku  z Ministerstva hospodárstva SR. 

2/ vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 

banky z prijatého úveru – prekleňovacieho úveru a podpísanie Dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke uzatvorenej medzi dlžníkom a veriteľom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

f) Starosta informoval, že podpísal zmluvu na prenájom LED svietidiel. Zmluva je 

podpísaná na 24 mesiacov a po uplynutí tohto obdobia je možné LED svetlá odkúpiť 

za cenu 1 cent/ks. Jedná sa o úsporné žiarovky a usporené náklady na elektrinu sa 

bude deliť 50 a 50 s VSD. Svietidla boli vymenené na obecnom úrade, v kultúrnom 

dome a budú vymenené aj v materskej škole. 

g) PHSR – bol spracovaný dotazník k PHSR, ktorý bol zverejnený na internetovej 

stránke obce a aj doručený občanom do schránok. Momentálne sa kompletizuje a po 

vyhodnotení výsledkov bude zapracovaný do nového PHSR na roky 2016 – 2020. 

PHSR je potrebné  schváliť do 20.1.2016.  

 Pripravený návrh PHSR bude zaslaný poslancom na doplnenie a bude zvolané zasadnutie OZ 

s predbežným termínom 13.1.2016. 

h) Mesiac úcty k starším – uskutočnilo sa stretnutie starostu s dôchodcami. Na stretnutí 

vystúpili deti z MŠ a svojím vystúpením spestrili program podujatia. Dôchodcom boli 

odovzdané  darčeky – dáždnik s logom obce a kalendár, podaný obed a pohostenie. 

i) Poslancom OZ bola e-mailom zaslaná ponuka na novú web stránku obce od DCOM. 

Vytvorenie stránky je bezplatné, správa vo vlastnej réžií, ale je potrebné vybrať 

z troch alternatív. Starosta vyzval poslancov, aby napísali, ktorú alternatívu by vabrali. 

j) Optická sieť – Je spracovaná projektová dokumentácia a prebehlo stavebné konanie. 

Bolo zmenené trasovanie tak, aby čo najmenej zasahovalo do miestnych komunikácií.  

k) Obec zaslala žiadosť na Ministerstva vnútra SR o pridelenie jazdeného auta na obnovú 

vozového parku. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o aktuálnych aktivitách obce. 
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K bodu 15. Prejednanie žiadosti, rôzne 
a) Darina Robová – odkúpenie pozemku 

OZ prejednalo žiadosť o odkúpenie pozemku a žiadosti nevyhovelo.   

b) Ján Česelka a Alžbeta Česelková– odkúpenie pozemku pri rodinnom dome s.č.206 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej na svojom  zasadnutí dňa 10.12.2015 prejednalo  

Vašu žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome s.č.206 a odkúpenie 

schvaľuje. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

Uznesenie č.89/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 v súlade § 9a ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb.  v z. n .p.  

schvaľuje 

odpredaj obecného pozemku Jánovi Česelkovi a Alžbete Česelkovej, Litmanová č. 

206, parcelné číslo 634/39 o výmere 126 m2 ako TTP, za cenu 5,- €/m2 , čo činí 630,- 

eur. 

Náklady spojené s prevodom pozemku uhradí kupujúci. 

 

Body c), d), e), a f) - boli prejednávané 15.12.2015 

 

c) Kosenie a údržba cintorínov 

Starosta predložil návrh v budúcom roku vyhlásiť výberové konanie na údržbu cintorínov, t.j. 

3-krát kosenie a vyčistenie za odmenu vo výške príspevkov vybraných ako poplatok za 

hrobové miesto. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyhlásení výberového konania na 

údržbu cintorínov a to 3 krát kosba a vyčistenie. 

d) Starosta navrhol riešiť usporiadateľskú  službu počas 1. nedelí v spolupráci so 

spoločenskými organizáciami v obci s ponukou, že by im obec vyčlenila na podporu 

činnosti 10% z prostriedkov, ktoré sa vyzbierajú ako daň za vjazd.  

OZ berie na vedomie požiadavku na spoluprácu spoločenských organizáciií v obci ( hasiči, 

futbalisti ) pri organizovaní usporiadateľskej služby na akciách na hore Zvir, s ponukou 

dotácie na činnosť vo výške 10% z vybratej dane. 

e) Starosta predložil návrh spolupodieľať sa finančne na vytvorení reklamného spotu na 

ČT2, tzv. bežkotoulky za cenu 900,- eur. Príspevok obce 300,- eur.  Dĺžka spotu 30 

minút. Prenos v Čechách, 1x na ČT2 a 2 týždne na športe.  

 

Uznesenie č. 91/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
Finančný príspevok vo výške 300,- eur na spracovanie reklamného spotu s následným 

odvysielaním v Českej televízií  

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 

Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

f) Mačuga – dlh 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav pohľadávky a možnosti splatenia. Menovaný 

spláca nepravidelne v splátkach po 500,- eur.  

 

K bodu  16. Diskusia   prejednávané 15.12.2015 

a/ Plat starostu – obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. 

a schválilo navýšenie platu v zmysle §4 ods. 2 zákona 253/1994 o 20 %, t.j.  858 x 1,65 x 

20% = 1700,- s účinnosťou od 1.12.2015 

 

Uznesenie č. 92/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prerokovalo plat starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. 

a 

schvaľuje 
navýšenie platu starostu v zmysle §4 ods. 2 zákona 253/1994 o 20 %, t.j 1.700, s účinnosťou 

od 1.12.2015 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

Starosta sa vzdáva jedného mesačného navýšenia platu t.j. 284 eur na dovybavenie zariadenia   

v materskej škole. 

 

b/  Návrh na odmenu kontrolóra – OZ navrhlo a následne  schválilo odmenu kontrolóra Obce 

Litmanová za rok 2015 v súčte 12 mesačných odmien za január 2015 až december 2015 vo 

výške 30 % odmeny mesačného platu a odmenu kontrolóra Obce Litmanová vo výške 30% 

odmeny mesačného platu s účinnosťou od 1.1.2016.   

 

Uznesenie č. 93/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 
odmenu kontrolóra Obce Litmanová za rok 2015 v súčte 12 mesačných odmien za január 

2015 až december 2015  vo výške   

30 % odmeny mesačného platu.   

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

Kontrolór Obce Litmanová sa vzdáva 1/12 odmeny za rok 2015, t.j. 66 eur na dovybavenie 

zariadenia MŠ 

 

Uznesenie č. 94/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 
odmenu kontrolóra Obce Litmanová vo výške 30% odmeny mesačného platu s účinnosťou od 

1.1.2016.   

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 
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c/ Mimoriadna odmena poslancom OZ – starosta obce navrhol poskytnúť mimoriadnu 

odmenu poslancom za pomoc počas celého roka 

 

 

 Uznesenie č. 95/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 
mimoriadnu odmenu poslancom vo výške 80,00 eur pre jedného poslanca 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

Poslanci OZ sa vzdávajú mimoriadnej odmeny vo výške 80,- eur a celú čiastku, t.j. 7 x 80 = 

560,- poskytujú na rekonštrukciu MŠ 

 

Po úpravách a pripomienkach poslancov a HK, obecné zastupiteľstvo  schválilo RO č. 5 

 

Uznesenie č. 96/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 
po úpravách a pripomienkach poslancov a hlavného kontrolóra Rozpočtové opatrenie č. 5 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

d/  Pozemok pre bytovú výstavbu /pozemok oproti bytovke/ – pozemok je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu. Starosta informoval, že 

požiadal o prevod pozemkov oproti bytovke za účelom prípravy pozemku na bytovú 

výstavbu. 

 

Uznesenie č. 97/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 
postup starostu pri snahe o prevod pozemkov oproti bytovke zo Slovenskej republiky na Obec 

Litmanová pre účely bytovej výstavbe. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

Starosta obce ďalej informoval o  

- možnosti odpredaja cesty na spodnej ulici PSK za 1,- euro s tým, že po prevode by 

prešla starostlivosť o daný úsek cesty do PSK nakoľko cesta je v zlom stave a bude 

potrebné hľadať finančné zdroje na opravu svahov ako aj mostov pod cestou  

- tom, že obec má v Lesnom družstve Sihla podiel 0,2 %  a v Skicomp Fakľovka 

Litmanová podiel 0,28 %. Vyzval poslancov, aby porozmýšľali o spôsobe riešenia 

týchto podielov. 
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- pozemku pod cestou pri bytovke, že začal riešiť možnosti prevodu na obec a zistil, že 

predmetný pozemok je v exekúcií a že bude hľadať možnosti ako sa s tým 

vysporiadať.   

- Vyplatiť odmenu občanom podieľajúcim sa pri organizovaní dopravy počas púti na 

hore Zvir 

Uvedené informácie OZ zobralo na vedomie 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o tom, že vydal Poriadok odmeňovania 

zamestnancov Obce Litmanová  a  Pracovný poriadok zamestnancov Obce Litmanová, ktoré 

nadobudnú účinnosť  1.1.2016. 

 

Uznesenie č. 98/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

berie na vedomie  

Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Litmanová s účinnosťou od 1.1.2016 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

Uznesenie č. 99/2015: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

berie na vedomie  

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Litmanová s účinnosťou od 1.1.2016 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák 

Neprítomný : 1, Michal Sikorjak 

 

K bodu  10. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  

zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 10.12.2015 o 23:00 hod. 

      dňa 15.12.2015 o 19:45 hod. 

 

 

Zapísala : Mária Arendáčová               . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 

                                                                                                                  

 

                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Marián Kuščák                            ........................................ 

 

Gabriel Rinkovský                                ......................................... 


