
OBEC  LITMANOVÁ 

Zápisnica 
z verejného zhromaždenia občanov Obce Litmanová 

konaného dňa 9.4.2016 
 
 
Prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Správa o aktivitách obce od poslednej verejnej schôdze 
4. Návrh prevodu spodnej cesty na VÚC 
5. Informácia o zámeroch obce na ďalšie obdobie 
6. Diskusia 
7. Záver 
 

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

2. Voľba overovateľov  zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Andrej Sikorjak a Vasiľ Dzadík, ktorí boli 
prítomným zhromaždením jednohlasne zvolení. 

3. Správa o aktivitách obce 
Ing. Ján Kormaník, starosta obce informoval občanov o aktivitách obce od posledného verejného 
zhromaždenia a to: 
 

a) Obnovenie činnosti kuchyne - Od februára minulého roka bola do kuchyne prijatá kuchárka, 
ktorá tam pracuje ako hlavná kuchárka spolu s ďalšou pracovníčkou, ktorá má na starosti 
ubytovanie, sklad potravín a ostatné práce, ktoré vykonávajú spoločne. 
V letnom období by sme chceli  pritiahnuť turistov, možno aj ubytovaním pre školy v prírode, 
kde by sme mohli využiť aj multifunkčné ihrisko. 

b) Zlepšenie fungovania MŠ – bola zriadená rada školy a na základe výberového konania bola 
vymenovaná riaditeľka. Prijali sme druhú učiteľku a asistenta učiteľa cez projekt z ÚPSVaR,  
nakoľko sa navýšil počet deti v MŠ. Cez výberové konanie bola tiež prijatá nová kuchárka na 
zastupovanie dovtedajšej kuchárky, ktorá je PN. Boli vymenené svetla za LED, ktoré sú 
úspornejšie, upravili sme okolie MŠ, bolo vymenené okno v spálni, doplnili sme vybavenie 
kuchyne. V súčasnosti je zapísaných 18 deti. MŠ sa zapojila do projektu na zlepšenie vybavenia 
elektronickými pomôckami a dostala interaktívnu tabuľu, počítač a tlačiareň.   Dvakrát sme 
predložili projekt na rekonštrukciu MŠ na základe výzvy ministerstva školstva, ale bohužial, aj 
napriek tomu, že sme kritéria splnili, neboli sme vybratí.  Keďže je záujem o umiestnenie 
ďalších deti v materskej škole, OZ rozhodlo, že dáme vypracovať projekt a ak sa nám nepodarí 
pozháňať finančné prostriedky z eurofondov,  tak urobíme rekonštrukciu z vlastných zdrojov, 
aj po etapách podľa finančných možnosti. Ak všetko dobre pôjde, tak by sme chceli začať už 
v letných mesiacoch júl a august 2016. 

c) Opravy obecného vodovodu – z dôvodu zanedbanej údržby, ale aj zmene trasovania 
vodovodu oproti projektu, dochádza k častým poruchám na trase. Riešili sme havarijné stavy, 
či už potrubia, ale aj vodojemov. A to najmä údržba okolia – kosenie, dezinfekcia, oprava 
poškodeného vodojemu, pretesnenie. Z dôvodu suchého obdobia uvažujeme s posilnením 
vodovou pripojením nových studničiek. Momentálne pracujeme na projektovej 
dokumentácií. 

d) DHZ – bola zvolaná VČS, obnovila sa činnosť, niektorí členovia absolvovali školenia a kurzy, 
zúčastnili sa na súťažiach. Podali sme žiadosť o dotáciu na rok 2015- pridelili nám 3 tis. eur. – 
z ktorých bola zakúpená hasičská technika a bolo preplatené základné školenie členov. Podali 



sme žiadosť na repas hasičského auta T-815. Tejto žiadosti bolo vyhovené a opravené auto 
nám bolo vrátené 9.2.2016, pričom cena opravy bola vo výške cca 165 tis. eur. 

e) Obecné lesy – bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu OLH, následne bol vybratý 
uchádzač a bola s ním uzatvorená zmluva. Taktiež bol prijatý lesník. V lese sa hospodári 
v súlade s lesohospodárskym plánom. Príjmy za predané drevo boli vo výške 45 668 eur a 
náklady vo výške 34 562 eur. Na polome v časti Šitník bola vyčistená haluzina a boli vysadené 
nové stromčeky.  Z príjmov za drevo bola opravená svažnica v lokalite Za Verchom, vyčistený 
a opravený kanál okolo cesty z Mľanic až pod Rakivky, opravené a vyčistené existujúce 
priepusty, ako aj vybudované nové, na zlepšenie odtoku vody. 

Zapojili sme sa do výzvy na revitalizáciu lesa. Podali sme projekt a ak nám ho schvália, tak obec dostane 

na obnovu lesa v priebehu 4 rokov viac ako 300 tis. eur. 

f) Bola urobená oprava podmytého oporného múra na spodnej ceste oproti RD p. Virovej č.d. 
168 z prostriedkov získaných za predaj dreva. 

g) Súkromné lesy – OZ rozhodlo o zámere zobrať do správy lesy súkromných vlastníkov. Takmer 
rok sme na tom pracovali a po dohode s Lesným úradom v Starej Ľubovni sme pripravili 
podmienky na podpis nájomných zmlúv. Keďže znenie nájomných zmlúv schvaľuje OZ, návrh 
bol predložený na rokovanie OZ a to na svojom 10. riadnom a následne aj 11. mimoriadnom 
zasadnutí rozhodlo, že nesúhlasí s uzatvorením nájomných zmlúv s vlastníkmi súkromných 
pozemkov. Starosta preto požiadal Lesný úrad v SL o stiahnutie podaných prehlásení o zverení 
správy pozemkov obci, ktoré podpísali vlastníci. Vzhľadom na tieto skutočnosti, by sa mali 
vlastníci lesných pozemkov informovať  na lesnom úrade, ako treba ďalej postupovať.  

h) Priebežne sme sa zapájali do projektov organizovaných ÚPSVaR v Starej Ľubovni. Takýmto 
spôsobom sme prijali zamestnancov na obecné práce, ale aj výpomoc v MŠ, či v KD pri 
zabezpečovaní ubytovania a stravovania. Aj v tomto období máme zamestnaných 8 
pracovníkov, na ktorých nám prispieva až 95%  z nákladov ÚPSVaR. 

i) Zapojili sme sa do projektu DEUS. Je to elektronizácia verejnej správy, to znamená, že 
postupne sa budú vytvárať podmienky pre elektronicky prístup občanov k službám, ako sú 
napr. dane, poplatky, žiadosti. Teda bude možné z pohodlia domova vybaviť veci, ktoré sa 
teraz dajú iba osobnou návštevou úradu. Obec z tohto projektu dostala zadarmo dva 
počítače, tri notbuky a jedno multifunkčné zariadenie. 

j) Verejné osvetlenie – obec sa zapojila do výzvy na rekonštrukciu a obnovu verejného 
osvetlenia. Projekt bol schválený a zrealizovaný koncom minulého roka, ale z dôvodu 
pochybení je ešte potrebné odstrániť nejaké nedostatky. Celková hodnota projektu bola vo 
výške takmer 131 tis. z toho spoluúčasť obce je vo výške cca 5%. Obec si na realizáciu zobrala 
prekleňovací úver a momentálne čakáme na preplatenie, keďže už boli zaslané žiadosti 
o platbu. 

k) Kultúra – v spolupráci s folklórnym súborom Majdan sme zorganizovali niekoľko kultúrnych 
podujatí a to najmä program na Veľkú noc, Vianoce a  Litmanovské slávnosti. V spolupráci 
s GKF v Litmanovej sme zorganizovali privítanie Mikuláša pred obecným úradom. 

l) Šport – snažili sme sa obnoviť fungovanie futbalového klubu, ale keďže sa nám nepodarilo dať 
dohromady dostatočný počet hráčov, tak sme sa do súťaže neprihlásili. Napriek tomu pod 
vedením Michala Sikorjaka ml. sa uskutočnilo niekoľko prípravných zápasov, kde chlapci 
prejavili záujem o tento druh aktivity dúfame, že sa nám podarí opäť dostať do súťaže. 
Presťahovali sme posilňovňu do lepších priestorov upravených v budove školy, ktorú 
navštevujú prevažne mladí spoluobčania.  

m) Obec zabezpečuje v spolupráci s GKFÚ organizáciu dopravy počas púti na 1. nedele na Hore 
a  pod Horou Zvir. V tejto súvislosti by starosta obce privítal väčšiu angažovanosť 
spoločenských organizácií v obci, pretože vyzval všetkých k pomoci pri usporiadateľskej 
službe, ale zatiaľ sa nikto neprihlásil a tak tam chodia stále tí istí.   
 

4. Návrh prevodu spodnej cesty na VÚC  



Starosta obce informoval o zlom stave cesty a mostov na spodnej ulici. Na jej opravu obec nemá 

finančné prostriedky, preto sa obec chcela zapojiť do projektu cez eurofondy, ale z dôvodu, že cesta 

nie je geometricky zameraná, nebolo možné stihnúť termín z výzvy. Jedným z riešení by bola aj 

možnosť prevodu tejto cesty na VÚC, čím by rekonštrukcia a správa a údržba cesty išla na náklady PSK 

Prešov. OZ sa na svojom zasadnutí rozhodlo túto otázku predložiť na verejné zhromaždenie. 

Verejné zhromaždenie súhlasilo s prevodom spodnej cesty na VÚC. Hlasovali všetci zúčastnení podľa 

prezenčnej listiny. 

5. Informácia o zámeroch obce na ďalšie obdobie 
 

Starosta obce informoval prítomných občanov o plánovaných aktivitách obce ako je: 

 Materská škola – je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení a podláh v MŠ, výmena okien na 

chodbe a premiestnenie šatne z prízemia na poschodie, rekonštrukcia kuchyne. Momentálne sa 

pracuje na projektovej dokumentácií 

Obecný vodovod  – pripravujeme projektovú dokumentáciu na posilnenie obecného vodovodu a to 

napojením nových studničiek, ale aj zvýšením kapacity zásob vody vybudovaním nového vodojemu. 

Pozemky v lokalite Luhy – je vypracovaný projekt na vybudovanie chodníka, je však potrebné odkúpiť 

dotknuté pozemky. Keďže pozemky zasahujú aj na druhú stranu štátnej cesty starosta navrhol osloviť 

vlastníkov s ponukou odkúpenia celých parciel, s ich prípravou na individuálnu bytovú výstavbu, 

s možnosťou prednostného práva pôvodných vlastníkov na novovzniknuté stavebné parcely. 

Riešiť pozemok na výstavbu obecnej bytovky. Obec vstúpila do jednania so SPF, ktorý je vlastníkom 

pozemkov na druhej strane cesty oproti súčasnej bytovke. Na prevod je potrebné splniť požiadavky 

SPF, na ktorých pracujeme. OZ schválilo na svojom zasadnutí zámer na výstavbu obecnej bytovky. 

Cesta k rodinným domom okolo bytovky – pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod prístupovú cestu, 

no komplikuje to skutočnosť, že na jeden  pozemok je exekúcia. 

6. Diskusia  
 

Kuščák Marián:  povedal, že zvolal 2-krát členskú schôdzu DHZ, ale účasť bola slabá, že nie je veľký 

záujem od členov o lepšie fungovanie, až na niekoľko mladých, ktorí sú aktívni a zúčastnili sa aj súťaži. 

Povedal, že nie je pravda, že DHZ nespolupracuje pri zabezpečovaní usporiadateľskej služby počas púti, 

pretože Ján Karjak a Mikuláš Karjak sú členmi DHZ a oni tam chodia ako usporiadatelia. 

Vasiľ Dzadík st.: poukazoval na to, že je potrebné najprv cestu vyvlastniť a dať zamerať,  je ochotný 

pomôcť pri vybavovaní potrebných náležitosti, či už na okresnej správe ciest alebo aj na VÚC Prešov. 

Sikorjak Andrej a Vira Milan: podporili návrh na bytovú výstavbu, čím by sa pritiahlo do obce viac 

mladých ľudí, ale hlavne, že by neodchádzali naši, ako to bolo doposiaľ, či už do Jarabiny alebo 

Kamienky. 

 Ing. Kormaník Ján:  informoval občanov, že preveroval možnosti znovuotvorenia základnej školy, ale 

požiadavky na otvorenie sú veľmi náročné a preto navrhuje porozmýšľať o možnosti zriadenia triedy, 



ako vysunuté pracovisko, napr. školy v Jarabine. V tejto súvislosti už oslovil riaditeľa ZŠ v Jarabine 

a momentálne sa preverujú možnosti takéhoto riešenia. 

Mgr. Janičko Rastislav – navrhoval možnosť zriadenia cirkevnej školy 

Vira Vasiľ: požadoval vysvetlenie ohľadom zamietnutia uzatvorenia zmlúv s vlastníkmi súkromných 

lesov. Starosta odpovedal, že poslanci mali obavu, že obec bude platiť DPH, ale aj rizika, že by na to 

mohla doplácať obec, ak by výnosy boli vyššie ako náklady.  

Mgr. Hlinková Nadežda:  obhajovala svoje rozhodnutie nezobrať lesy súkromných vlastníkov do 

prenájmu obcou, nakoľko podľa nej je to nevýhodné a obec by mohla na to doplatiť. Radila sa s rôznymi 

ľuďmi, ktorí jej radili nesúhlasiť s takýmto riešením a to hlavne kvôli tomu, že obec by musela platiť 

DPH, ale ak by hospodárenie nebolo výhodné, tak obec by na to doplácala. 

Mgr. Hurkalová Mária: žiada obec, aby oslovila vlastníkov schátraných nehnuteľnosti 

a neupravovaných stavieb, či pozemkov, aby si na týchto pozemkoch urobili poriadok, hlavne kosenie 

trávy, burín a invazívnych rastlín 

Vislocký Peter, Litmanová : ohľadom prebratia cesty VÚC, je to potrebné riešiť urýchlene, pretože cesta 

je v dezolátnom stave, taktiež poukázal na čierne skládky v lokalite Luhy a vyzval na odpratanie 

kontajnérov za potokom, pretože  tam ľudia vyvážajú odpad. 

Hlinka Michal, Litmanová 125: povedal, že je potrebné sprístupniť cestu ku kompostovisku, navrhol pre 

usporiadateľov púte vypracovať harmonogram služieb na 1. nedeľu, taktiež navrhol zakúpenie 

mikrofónu a dataprojektora pre obec.  

7. Záver  
 

  Po vyčerpaní programu a dotazov, starosta obce prítomným poďakoval za účasť a verejné 
zhromaždenie ukončil. 
 
 
V Litmanovej, 13.4.2016 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Andrej Sikorjak                     ............................................ 
 
                                             Vasiľ Dzadík                        ............................................... 


