
Zápisnica  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 23.6.2016    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak a Mária Arendáčová – zamestnanci obce 

Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/  otvoril a viedol starosta, Ing. Ján Kormaník, 
ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu. V úvode ospravedlnil  
neprítomných poslancov OZ Mikuláša Rusiňáka a Ing. Petra Rusiňáka. Návrh programu 
zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Bol zverejnený 
na webstránke obce, úradnej tabuli a vyhlásený v obecnom rozhlase. Z dôvodu potreby úpravy 
rozpočtu na rok 2016 navrhol starosta zmeniť  program rokovania a zaradiť do programu bod 
č.9 – RO č.1 a v bode Rôzne – rekonštrukcia MŠ. OZ následne program s doplnením schválilo. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh rokovacieho poriadku OZ 
5. Návrh VZN o odpadoch 
6. Plán práce HK na druhý polrok 2016 
7. Stanovisko HK k záverečnému účtu za r. 2015 
8. Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2015 
9. Rozpočtové opatrenie č.1 
10. Príprava Litmanovských slávnosti – stretnutie rodákov 
11. Rôzne, žiadosti  
12. Diskusia 
13. Záver 

 
Uznesenie č. 123/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje 
návrh programu zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky s doplnenými  zmenami 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa avoľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 



OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú,  zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 
 
Uznesenie č. 124/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
 
 
K bodu  3. Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predložila 
plnenie  uznesení z 12. zasadnutia OZ:  

- Uznesenia č. 116/2016 a č.118/2016 sú v plnení,  
- ostatné uznesenia – č.117/2016 a č119 až 122/2016 sú splnené – kontrola uznesenia 

je prílohou zápisnice 
 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 12. zasadnutia OZ. 
 
K bodu  4. Návrh Rokovacieho poriadku OZ   

Návrh Rokovacieho poriadku bol poslancom vopred zaslaný na prípadné doplnenie,  
Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený 

 
Uznesenie č. 125/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
 
K bodu  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch  
 Navrhované VZN o odpadoch bolo poslancom vopred zaslané na prípadné doplnenie. 
K tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2016 o odpadoch 
 
Uznesenie č. 126/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
VZN č.1/2016 o odpadoch s účinnosťou od 1.7.2016 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
K bodu  6. Plán kontrolnej činností  na druhý polrok 2016 



Kontrolór obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Litmanová na II. polrok 2016. Tento plán je prílohou zápisnice. 
V tomto bode vystúpil aj poslanec p. Sikorjak Michal, ktorý na základe dotazov od občanov 
chcel vedieť, či terajší starosta má zaplatený dlh voči obci za poplatok za vodu z obecného 
vodovodu. Doporučil hlavnému kontrolórovi, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ túto 
záležitosť prešetril. 
 
Uznesenie č. 127/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Litmanová na II. polrok 2016.  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
 
 
K bodu  7. a 8. Stanovisko HK k záverečnému účtu a schválenie záv. účtu za rok 2015 

V tomto bode bol predložený na schválenie návrh Záverečného účtu Obce Litmanová 
za rok 2015. Najprv hlavný kontrolór  prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu Obce 
Litmanová za rok 2015, kde kontrolór obce odporúča OZ schváliť záverečný účet obce za rok 
2015 bez výhrad. Uvedené stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice 

 
Uznesenie č. 128/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
a/ berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 
 
b/ schvaľuje 
Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2015 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  a 
celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecne zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie schodku vo výške 104 457,90 €, zisteného 
podľa ustanovenia § 10ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

- z finančných operácií vo výške 104 457,90 € 
 

c/ schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných operácií vo výške 14. 983,67 € 
 
Hlasovanie: 

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

 
K bodu  9. Rozpočtové opatrenie č. 1-návrh 



 Návrh RO č. 1 predniesol Ing. Lukáš Rusiňak – ekonóm obce, ktoré bolo OZ schválené 
jednohlasne, je prílohou zápisnice 
 
Uznesenie č. 129/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.1  
Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 
 
 
K bodu  10. Príprava Litmanovských slávnosti – stretnutie rodákov   
  V tomto bode starosta informoval o príprave Litmanovských slávnosti. Vzhľadom na 
malý záujem občanov pomôcť pri príprave slávnosti navrhol usporiadať priebeh slávnosti tak, 
ako minulý rok, teda program v sále KD a voľný program vonku. Sú dohodnuté atrakcie pre 
deti. Účasť zatiaľ prisľúbil folklórny súbor z Jarabiny, PZ Gríň Litmanová prisľúbilo guláš, ako 
minulý rok. Sme v jednaní s folklórnym súborom z Kamienky. Je zabezpečené občerstvenie 
a mala by byť ukážka starožitnosti, ochutnávka tradičných jedál, poľovnícka výstavka. Je 
navrhnutý plagát, ktorý po doplnení sponzorov bude vytlačený a zverejnený s textom 
Litmanovské slávnosti – Stretnutie rodákov s plánovaným dátumom konania 30.júl 2016. 
Poslankyňa Mgr. Nadežda Hlinková pripomenula, že počas slávnosti je potrebné zabezpečiť 
usporiadateľskú službu hlavne zo zamestnancov obce.  
 
OZ zobralo informáciu o príprave Litmanovských slávnosti na vedomie.  
 
K bodu  10. Rôzne, žiadosti 
V tomto bode vystúpil poslanec Michal Sikorjak a informoval sa, v akom štádiu je 
rekonštrukcia MŠ, či je pripravený projekt rekonštrukcie, či bola vybraná firma, ktorá bude 
rekonštruovať MŠ, či sa to stihne urobiť počas letných prázdnin, nakoľko záujem mamičiek 
o umiestnenie dieťaťa v MŠ je väčší, ako je kapacita MŠ.  Starosta obce informoval prítomných 
o krokoch, ktoré boli urobené na začatie rekonštrukcie MŠ. OZ súhlasilo s návrhom, že ak sa 
nestihne urobiť celá rekonštrukcia MŠ, je potrebné urobiť aspoň  sociálne zariadenia, aby mohli 
byť prijaté všetky deti, ktorým boli zaslané kladné rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ od 
1.9.2016. Na rekonštrukciu MŠ budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce, 
k čomu OZ prijalo uznesenie na RO č. 2 
 
Uznesenie č. 130/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 schvaľuje 
RO č.2 Obce Litmanová na rok 2016  

-  použitie Rezervného fondu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ do výšky 
24. tis eur. 

Hlasovanie: 

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



- Michal Sikorjak č.99, - zarovnanie pozemku za rodinným domom 
- Jozef Vira č. 93 – odkúpenie pozemku  
- Štefan Hrebík č.207 – odkúpenie pozemku pod garážou a priľahlej plochy 
- Boris Hlinka č.201 – odkúpenie pozemku pri garáži oproti rod. domu 
- Jiři Hrňa a Monika rod. Virová č. 192 odkúpenie pozemku 
-  

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že urobí  obhliadku všetkých pozemkov dňa 1.7.2016 
o 17,00 hodine. 
 
K bodu 11. Diskusia 
a/ p. Zlatica Hrebiková – vysvetlila dôvod žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážou a 
priľahlého pozemku. Vyjadrila nespokojnosť s výškou poplatku za energie v prípade, že sa 
strava nepodáva z obecnej kuchyne, pretože obec tam má zapnuté zariadenia a prečo by ona 
mala za to platiť. Starosta informoval poslancov, že obec vyfaktúrovala iba energie na základe 
odpočtu pred akciou a po akcií. Podobnú výhradu mal aj Vasiľ Hlinka, ktorý nakoniec uznal, 
že zvýšený odber energií bol spôsobený účastníkmi oslavy, keď nechali tiecť teplú vodu, ktorej 
ohrev je zabezpečovaný prietokovým ohrievačom. Pravdepodobne sa niečo podobné stalo aj na 
akcií p. Hrebíkovej. Keďže obec nekontroluje, aké zariadenia sa počas akcie používajú, odpočet 
energií je spravodlivým riešením. 
Informoval tiež, že poplatky za používanie KD schválilo OZ a taktiež  spotrebované energiu 
počas akcie. Do budúcnosti bude potrebné zvážiť odpočítanie energií vlastných elektrických 
spotrebičov. 
 OZ zobralo informáciu o odpočte energií na vedomie a dohodlo sa na obhliadke pozemku, 
ktorý požaduje p. Hrebíková na odkúpenie. 
 
b/ p. Natália Kuzmiaková – sa pýtala, kedy bude opravený breh potoka pri bytovke lebo ho 
podmýva. Tiež poukázala na ničenie jej majetku – trávnika, ktorý si ona zveľaďuje, pri ceste 
okolo bytovky autami, ktoré chodia k rodinným domom s materiálom,  a ktorý nie je zatiaľ 
vysporiadaný, či odkúpený. 
 
 Starosta odpovedal na dotaz diskutujúcej, že ešte minulý rok bola zaslaná žiadosť správcovi 
toku Povodie Popradu a Dunajca na vyčistenie toku a je prisľúb, že tento rok budú vyčistené 
niektoré časti toku v Obci Litmanová, preto bude potrebné v spolupráci s občanmi vybrať 
najproblematickejšie úseky, ktoré sa vyčistia prednostne. Vyťažený štrk a kamenivo bude 
použité na spevnenie brehov. 
Ďalej prítomných informoval, že bolo urobené výberové konanie na zameranie obecných ciest 
za účelom majetkového vysporiadania a prípravy pre zapojenie do prípadných výziev na 
čerpanie prostriedkov z eurofondov. Jedna sa hlavne o úsek cesty okolo bytovky k rodinným 
domom č. 200 a č. 194 a od rázcestia pri bytovke  po spodnej ulici po rázcestie pri rodinnom 
dome s.č.54 . 
c/ Michal Sikorjak – poukázal na poškodené múriky pri vchode ku KD a prepadajúce sa 
multifunkčné ihrisko na spodnej časti, ako aj o prosbe prispieť na naftu na okresnú súťaž DHZ, 
ktorá sa bude konať 26.6.2016 v Haligovciach. 
Starosta informoval o súťaži členov DHZ v Jarabine, kde naši zástupcovia získali 3. miesto na 
okrskovej súťaži a prisľúbil podporovať činnosť DHZ pri príprave a účasti na ďalších 
súťažiach. Odpovedal aj na dotazy, že o posune múrika pri vchode do areálu KD vie, ale oprava 
bude náročnejšia a preto to bude potrebné naceniť a dať do plánu opráv. Bola zaslaná písomná 
reklamácia firme, ktorá realizovala prípravné práce pod MFI. Telefonicky sa ozval zástupca 
oslovenej firmy a oznámil, že práce, ktoré reklamujeme nerobili oni, ale že si ich robila obec 



sama. Je preto potrebné osloviť bývalého starostu Vasiľa Vislockého, aby k danej veci podal 
vysvetlenie. 
d/ Starosta navrhol, aby si poslanci schválili plán zasadnutí OZ na II. polrok 2016 a boli  
navrhnuté nasledovné termíny 22.9.2016 a 15.12.2016  
  
Uznesenie č. 131/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 schvaľuje 
termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2016  

-  22.9.2016 a 15.12.2016 
Hlasovanie: 

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

- Informoval o dopĺňaní obecnej kroniky materiálmi, kde došlo pochybeniu a kde rok 
2015 sa dostal medzi staršie roky. Poslanci súhlasili s pokračovaním zápisov aj 
napriek tejto skutočnosti 

- Informoval, že obec zakúpila pracovné obleky, hadice, ale aj iný materiál do výbavy 
DHZ za peniaze z dotácie na činnosť DHZ   

 
 
 
K bodu  11. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a  zasadnutie OZ ukončil. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 hod. 
 
 

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

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

 

Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

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


