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Zápisnica   

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 19.1.2016  
___________________________________________________________________________  

  

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce  

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

Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák 

Mária Arendáčová – zamestnanec obce, Bc. Michal Rinkovský - lesník  

Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór obce 

Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny  

  

PROGRAM:  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice  

3. Prejednanie žiadosti 

4. Kontrola uznesení  

5. Návrh Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

6. Návrh Nájomnej zmluvy s vlastníkmi lesných pozemkov 

7. Rôzne 

8. Diskusia  

9. 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 a to  bod 6 sa rozdelil na bod 

3 prejednanie žiadosti a bod 7 rôzne, bod 3 sa presunul do bodu č. 6. Program s doplnením a 

uvedenými zmenami  OZ jednohlasne schválilo.  

  

Uznesenie č. 100/2016:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0 , Neprítomný: Mikuláš Rusiňák 

  

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:  Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
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Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

   

K bodu  3.  Prejednanie žiadosti 

- Michal Hlinka 44 – pýtal sa ohľadom výšky poplatku za tuhý komunálny odpad 

a počtom vývozov. Nesúhlasí s tým, ako boli rozdelené vývozy na 2. týždenné 

a mesačné, požaduje vývoz každé dva týždne, keďže nie je zvýhodnený finančne zato, 

že má vývoz iba 1-krát mesačne. Bolo mu podané vysvetlenie starostom a poslancami, 

že tento rok sa poplatky nemenili, skúšobne sa to nechalo na úrovni roka 2015. Cestou 

miestneho rozhlasu sme vyzvali poplatníkov, aby si prišli nahlásiť cyklus vývozu TKO, 

žiaľ  tak urobilo iba zopár ľudí, preto obec rozhodla na základe počtu členov 

v domácnosti.  

- Ján Petrík 180 informoval sa o tom, či má každý zaplatený poplatok za vodu, keď 

niektorí používajú aj tri rôzne vody. Poplatok za vodu používanú z verejného platí každý 

a každý ju má aj uhradenú. 

- Mikuláš Haľama 153 – cesta cez lesné pozemky je obecná, tá však bola ťažbou zničená, 

doteraz na svoj  lesný pozemok chodil cez súkromný pozemok Viru 113, ten ho však už 

ďalej nechce púšťať. Je presvedčený o tom, že obec by sa mala postarať o prístupovú 

cestu, ktorá bola zničená za bývalého starostu. Bližšie vysvetlenie mu podal lesník, Bc. 

Michal Rinkovský, ktorý poukazal na už opravené úseky lesných prístupových ciest 

a povedal, že po zime sa bude pokračovať v úprave a realizácií lesných ciest v rámci 

možnosti a množstva finančných prostriedkov. 

- Viera Haľamová – úprava jarku pri s.č. 176 – uvedený tok nie je v majetku obce. 

Menovanej bola už v minulosti  zaslaná odpoveď s uvedením vlastníka toku. 

- Obecné zastupiteľstvo uvedené žiadosti zobralo na vedomie 

 

- Ing. Lukáš Kuča s manželkou – vybudovanie rozvodu pitnej vody z obecného vodovodu 

k plánovanej výstavbe RD manželov.  

Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť prejednalo a schválilo verejný záujem na predĺženie 

rozvodu verejného vodovodu k plánovanej výstavbe rodinného domu. 

 

Uznesenie č. 101/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

schvaľuje 

verejný záujem na predĺženie rozvodu verejného vodovodu k plánovanej výstavbe 

rodinného domu. 

Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  
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Uznesenie č. 102/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

súhlasí 

s oslovením vlastníkov pozemkov v lokalite Luhy na odkúpenie pozemkov na investičnú 

výstavbu rodinných domov. 

Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

 

 K bodu  4. Kontrola uznesenia z 9. zasadnutia  OZ    

Predložila Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, je prílohou zápisnice   

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ.  

  

K bodu  5. Návrh Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022  

Návrh Programu obdŕžal každý poslanec, ktorý ho mohol doplniť alebo pozmeniť . 

Všetky predložené návrhy a doplnky boli priamo zapracované do programu, ktorý bol 

 následne OZ schválený.  

Uznesenie č. 103/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 schvaľuje  

Program rozvoja Obce Litmanová na roky 2016 - 2022. 

Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

 

  K bodu  6.  Návrh Nájomnej zmluvy s vlastníkmi lesných pozemkov 

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý predložil návrh nájomnej zmluvy 

s vlastníkmi lesných pozemkov a požiadal poslancov o hlasovanie. 

 K tomuto bodu podal svoje stanovisko hlavný kontrolór Ing. Martin Brilla, ktorý 

uviedol, že neodporúča riešiť hospodárenie v súkromných lesných pozemkoch obcou, ale 

samostatnou obchodnou spoločnosťou zriadenou obcou. Hlavným dôvodom tohto stanoviska 

bolo, že ak obec podpíše s vlastníkmi nájomné zmluvy, bude obec musieť odvádzať DPH 

a platiť daň zo zisku. 

Starosta obce ako aj lesník informovali, že návrh kontrolóra je neprípustný, nakoľko na 

stretnutiach súkromných vlastníkov lesov bolo hlasovaním rozhodnuté, že vlastníci chcú dať 

svoje pozemky do prenájmu obci, čo potvrdili aj podpisom vyhlásenia pre lesný úrad. Starosta 

vysvetľoval poslancom, že síce pri predaji tovarov a služieb obec zaplatí DPH, ale na druhej 

strane si DPH aj odpočíta z objednaných tovarov, služieb, ale aj strojov nakoľko, ak obec 

chce skvalitniť práce v lese, ale aj služby pre občanov, tak je potrebné na tieto služby kúpiť 

napr. aj traktor, ktorý by sa mohol v lete využívať v lese a v zime na zimnú údržbu ciest. A zo 

zisku by obec nemusela platiť daň, ak voľné peniaze investuje do opráv napr. lesných ciest. 
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Hlasovanie:  

Za: 1, Ing. Peter Rusiňák, Proti: 2, Mgr. Nadežda Hlinková, Michal Sikorjak, 

Zdržal sa: 3, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Neprítomný: 1, 

Mikuláš Rusiňak, 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu  7. Rôzne     

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

o uzávierke lesnej hmoty za rok 2015. Je prílohou zápisnice. Taktiež prítomných informoval, 

že bolo vyhlásené výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty na rok 2016. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu lesníka o uzávierke lesnej hmoty za rok 

2015.  

  

K bodu 7. Rôzne  

  V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý informoval o možnosti požiadania SPF 

o bezplatný prevod pozemkov na bytovú výstavbu, ide o pozemky oproti bytovke.  

 

Uznesenie č. 104/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje  

zámer investičnej výstavby na pozemkoch, ktoré obec požiadala SPF o  bezplatný prevod 

 Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

 

Starosta ďalej informoval ohľadom úpravy – regulácie potoka, je to v jednaní, zíde sa komisia,  

ktorá prejde celým potokom a vyberie úseky, ktoré sú v havarijnom stave a tie sa budú opravovať. 

 

Pri vyberaní parkovného sú pripomienky a požiadavky, či by nemohli byť osoby ťažko zdravotne  

postihnuté od týchto poplatkov oslobodené. VZN na rok 2016 je prijaté, možnosť riešenia v  

budúcom roku. 

 

Ľubovnianske združenie OOCR – návrh na vystúpenie z tohto združenia 

Hlasovanie:  

Za: 1,Ing.  Rusiňák Peter, Proti: 4, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský,  

Ing. Jaroslav Rusiňak Zdržal: 1, Michal Sikorjak, Neprítomný 1, Mikuláš Rusiňák  

Uznesenie nebolo prijaté, obec zotrváva v združení OOCR. 

 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 75/2015 

Uznesenie č. 105/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 ruší  

uznesenie č. 75/2015 
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Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

 

Starosta obce navrhol na zamedzenie pohybu cudzích aut po súkromných pozemkoch osadenie 

 dopravných značiek zákazu vjazdu motorových vozidiel, s výnimkou vlastníkov a užívateľov 

 pozemkov, pri vstupe do Mľaníc, Pod Hrebiň, Zamarundy, smer Okruhla od Jakubčakového  

majdanu. 

 

Uznesenie č. 106/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

Schvaľuje 

osadenie dopravných značiek Zákaz vjazdu motorových vozidiel, s výnimkou vlastníkov 

 a užívateľov pozemkov, pri vstupe do Mľaníc, Pod Hrebiň, Zamarundy, smer Okruhla od  

Jakubčakového majdanu. 

Hlasovanie:  

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomný: Mikuláš Rusiňák  

   

K bodu  8. Diskusia   

a/ Kuščák Marian – aká je možnosť riešenia návrhu nájomnej zmluvy s vlastníkmi lesných  

pozemkov aj v spolupráci s ekonomickou komisiou 

b/ Sikorjak Michal – má požiadavky od občanov, aby v sobotu a nedeľu jazdil spoj ráno  

okolo 8,00 a večer okolo 17,00 hod. 

 

K bodu  9. Záver  

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

zasadnutie OZ ukončil.  

  

Zasadnutie OZ bolo ukončené 22,35 hod. 

  

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

                                                         

  

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

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce  

  

Overovatelia zápisnice:  

  

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

  

Ing. Peter Rusiňák                                 .........................................  


