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Zápisnica  
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 27.10.2016    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak, 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 a to Mgr. Nadeždu Hlinkovú, ktorá je odcestovaná, a  Mikuláša 
Rusiňáka pre PN.  
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.  
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Úprava rozpočtu na rok 2016 
5. Rozpočet obce na rok 2017 
6. Nájomná zmluva s RD Litmanová 
7. Žiadosti, rôzne  
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Uznesenie č. 140/2016: 
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  
Hlasovanie: 
Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mgr.Nadežda Hlinková, Mikuláš Rusiňák,  
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú,  zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  
Mariána Kuščáka a Gabriela Rinkovského 
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Uznesenie č. 141/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský 
Hlasovanie: 
Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mgr.Nadežda Hlinková, Mikuláš Rusiňák 
 
K bodu  3. Kontrola uznesenia zo 14. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predniesla 
plnenie  uznesení zo 14. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 22.9.2016:  

- Uznesenia č. 132/2016 až 139/2016 - všetky uznesenia sú  splnené  
Kontrola uznesenia je prílohou zápisnice 

 
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ. 
 
K bodu  4. Úprava rozpočtu na rok 2016 RO č. 4 
 V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak – ekonóm obce, ktorý prítomným detailne 
popísal všetky položky  RO č. 3, ktoré bolo schválené na predchádzajúcom zasadnutí OZ, 
a následne RO  č. 4, ktoré sa týka Verejného osvetlenia, prijatie dotácie  a splátky úveru za VO. 
RO č. 4 bolo poslancami OZ jednohlasne prijaté, je prílohou zápisnice . 
   
 Uznesenie č. 142/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.4  
Hlasovanie: 
Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mgr.Nadežda Hlinková, Mikuláš Rusiňák 
 
K bodu  5. Rozpočet na rok 2017 – predloženie návrhov 
 V tomto bode starosta obce požiadal poslancov, aby predložili svoje návrhy do 
rozpočtu, ktoré považujú za potrebné, aby sa realizovali v obci v budúcom roku 2017 
s návrhom sumy, ktorú bude potrebné vyčleniť v  rozpočte obce, aby nedochádzalo k veľkým 
rozdielom skutočného plnenia oproti plánu. 
Informoval, že Mgr. Nadežda Hlinková e-mailom požaduje navýšenie rozpočtu MŠ, bez udania 
výšky tohto navýšenia. Rozpočet MŠ na rok 2016 bol vo výške 32 tisíc €. Keďže ďalší poslanci 
nepredložili žiadne návrhy, starosta predložil svoje návrhy: 
MŠ – rekonštrukcia kuchyne - 16 tis. € 
DEUS – poplatok za prevádzku systému - 1,-€ /obyv., cca 640,- € 
Prístupová cesta na nový cintorín – 4 tis. €, oprava oplotenia 2 tis. € 
Nákup strojov na údržbu obecných pozemkov – kosačky, mulčovač 2 tis. € 
Vypracovanie GO – plánov – chodník na začiatku obce, cesta okolo bytovky, cesta na spodnej 
ulici, chodníky – 6 tis. €, 
Odkúpenie pozemkov pod cestami – 6 tis. €, 
Vypracovanie projektu na posilnenie obecného vodovodu – 6 tis. €, 
Údržba vodovodu, čistenie, oplotenie - 6 tis. € 
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Navýšiť rozpočet na DHZ – 2 tis. €, na nákup materiálu – 2 tis. € (dotácia), 
Nákup vyrozumievacieho systému Florián - 2 tis. €, 
Oprava a údržba obecného rozhlasu - 500,- €, 
Športové aktivity, futbal -  4 tis. €,  
Opravy obecných ciest - 6 tis.€. Požiadať Min. financií SR o poskytnutie dotácie. 
OZ zobralo na vedomie predložené návrhy starostu obce, ktoré je potrebné zahrnúť do návrhu  
rozpočtu na rok 2017.  
 
K bodu  6. Nájomná zmluva s RD Majdan Litmanová 
 Vzor nájomnej zmluvy s RD Majdan Litmanová bol poslancom zaslaný spolu 
s pozvánkou, aby sa každý mohol vopred oboznámiť s podmienkami zmluvy, poprípade 
navrhnúť zmenu. Na základe pripomienok k zmluve kontrolórom obce, starosta navrhol 
prejednať zmluvu s predsedom RD a upravenú zmluvu predložiť na najbližšie OZ.  
OZ zobralo na vedomie stav prípravy nájomnej zmluvy s RD Majdan Litmanová.   
 
K bodu  7. Žiadosti, rôzne  
 
Žiadosti:  
Michal Sikorjak s.č.99 – žiadosť o zarovnanie pozemku 
Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9 a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 uznesením č. 137/2016 
zo dňa 22.9.2016, schválilo zámer prevodu nehnuteľnosti za danú časť parc.č. KN-E 170/4  vo 
výmere 24 m2, prevedie na Obec Litmanová nadobudateľ Michal Sikorjak časti vlastných 
pozemkov vedených na LV 106 zámenou par.č. 430/2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 12 m2 a LV  1528 par. č. KN-E 200 druh pozemku orná pôda o rozlohe 
12 m2 z dôvodu vhodného osobitného zreteľa na ohradenie pozemku za rodinným domom 
s.č.99. Tento zámer bol zverejnený na stránke obce a úradnej tabuli.  
 
Poslanci hlasovali za zámenu pozemku a prijali nasledovné uznesenie.  
 
Uznesenie č. 143/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade § 9aods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 na 
svojom  zasadnutí dňa 27.10.2016 
schvaľuje 
zámenu prevodu nehnuteľnosti za danú časť parc.č. KN-E 170/4  vo výmere 24 m2 prevedie 
na Obec Litmanová nadobudateľ Michal Sikorjak časti vlastných pozemkov  vedených na LV 
106 zámenou par.č. 430/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 a LV  
1528 par. č. KN-E 200 druh pozemku orná pôda o rozlohe 12 m2 z dôvodu vhodného 
osobitného zreteľa. 

Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v 
súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje 
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov 
s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. 
 
 Hlasovanie: 
Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 
Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mgr.Nadežda Hlinková, Mikuláš Rusiňák,  
 
 
Rôzne: 
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 V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu pochybenia pracovníčky 
v KD, ktorá prisľúbila termín konania svadby na dátum, kedy sa mali konať budúcoročné 
Litmanovské slávnosti, a iný termín je problém nájsť, nakoľko kolidujú s inými akciami, 
poslanci navrhli usporiadať slávnosti v plánovanom termíne, ale v areáli futbalového ihriska.    
- informoval o tom, že je záujem usporiadať Valentínsky ples dňa 18.2.2017 pod záštitou obce 
- informoval, že DHZ plánuje usporiadať tanečnú zábavu dňa 4.2.2016 a výťažok použiť na 
činnosť DHZ 
- navrhol dať vytlačiť nástenné kalendáre na rok 2017 do každej domácnosti, na ktorých budú 
vyznačené termíny všetkých vývozov odpadu /TKO, triedený a VOO/ 
 
Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór informoval o plnení rozpočtu k 30.9.2016 a kontrole 
výberu daní a poplatkov k 30.9.2016. Daň za psa, poplatky za tuhý komunálny odpad a hrobové 
miesto majú všetci daňovníci zaplatené. Daň z nehnuteľnosti zostáva uhradiť iba právnickým 
osobám, ktoré majú poslednú splátku k 30.11.2016. 
Uznesenie č. 144/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
zobralo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
a/ o plnení rozpočtu k 30.9.2016 
b/ z kontroly výberu daní a poplatkov k 30.9.2016 
 
K bodu  8. Diskusia 
 
Ján Hlinka č. 108 – pozdravil rokovanie OZ a vyjadril sa k trom problémom, ktoré je potrebné 
v obci riešiť: 
a/ poukázal na nerozumné orezávanie stromov pri moste v blízkosti jeho pozemku, stromy boli 
neodborne orezané a všetok neporiadok po práci zostal rozhádzaný popri ceste a na ceste, na 
jeho pozemku sú vysadené ovocné stromy, ktoré si on sám oreže tak, aby nezasahovali do 
elektrického vedenia, teda upozornil nato, že si nepraje, aby tieto stromy niekto iný orezával  
b/ upozornil na sústavne vytekajúcu vodu po ceste nad jeho rodinným domom, ktorá v lete 
spôsobuje nepríjemný zápach a v zime zase poľadovicu - obec by mala hľadať príčinu 
vytekania  
c/ stále je nespokojný s vyberaním poplatkov za tuhý komunálny odpad - jedna osoba platí za 
vývoz zhruba 12 € na rok, 12 vývozov, teda 1 € na kuka nádobu. On platí 57 €, má 12 vývozov, 
pretože požadoval červenú nálepku, že mu to postačuje, pretože všetok odpad separuje a jemu 
vychádza 4,75 € na kuka nádobu, preto navrhuje množstvový vývoz 
Starosta podal vysvetlenie k jednotlivým bodom: 
a/ konštatoval, že výrub stromu bol nutný, pretože zasahoval do elektrického vedenia a clonil 
svetlu verejného osvetlenia. Ospravedlnil sa, že strom nebol odvezený, ale prisľúbil nápravu. 
Strom sa nachádzal na obecnom pozemku 
b/ informoval, že pozemok, z ktorého vyteká voda je súkromný a oslovil majiteľa pozemku 
Miroslava Hlinku, aby zjednal nápravu, ale ten tvrdí, že voda cez jeho pozemok iba preteká. 
Bude potrebné hľadať spôsob, ako tento problém vyriešiť. 
c/ vyzval Jána Hlinku, aby predložil písomný návrh, ako vyriešiť vývoz odpadu tak, aby bol 
spravodlivejší ako existujúci. Pretože je veľmi ťažké nájsť systém, ktorý by vyhovoval úplne 
každému. Ale systém, ktorý sme zaviedli, zohľadňuje častosť vývozu v závislosti od výšky 
poplatku. Lenže je potrebné si uvedomiť, že aj napriek tomu obec na vývoz a likvidáciu 
odpadov dopláca, a teda, že platí približne o 1/3 viac ako vyberie od občanov, pričom platí 
nielen za vývoz KO, ale aj za vývoz triedeného odpadu, ako aj veľkoobjemových kontajnerov, 
elektro odpadu atď. Aj napriek týmto argumentom Hlinka vyhlásil, že ak sa výška poplatku 
a systém vývozu nezmení, prestane platiť za odpad. 
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OZ zobralo uvedené pripomienky na vedomie a prisľúbilo, že požiadavka na množstvový 
zber bude prejednaná pri tvorbe poplatkov a daní na rok 2017. Zatiaľ to však vyzerá tak, že 
väčšina obyvateľov je spokojná s novým systémom vývozu KO a harmonogram vývozu  TKO 
postačuje na pokrytie potrieb obyvateľov. 
 
Augustínová Mária č. 80  
a/ informovala sa o tom, prečo je potrebné zaplatiť zálohu pri objednávke sály na svadbu 100,-
€, pričom poplatok za 2 sály je 70,-€ a ako je to s platením čašníkov, keď si sami zabezpečia, 
či im bude odpočítané zo stravy 1 €/osoba. 
Starosta odpovedal, že záloha za sálu vo výške 100,-€ je ako zábezpeka, aby nedošlo 
k bezdôvodnému zrušeniu termínu rezervácie, pretože obec na tento termín plánovala 
Litmanovské slávnosti a z dôvodu rezervácie na svadbu sa v tomto termíne nemôžu konať. 
V prípade zrušenia rezervácie záloha prepadne v prospech obce, prípadne obec zváži jej 
vrátenie podľa termínu, kedy dôjde k zrušeniu. V prípade uskutočnenia akcie sa záloha odpočíta 
od konečného vyúčtovania. Ak si nájomca zabezpečí čašníkov sám, obec odpočíta z faktúry 
obsluhu v zmysle VZN. Obec pristúpila k vyberaniu zálohy z dôvodu, že už sa stali prípady, 
kedy si občania rezervovali termín na akciu a potom ju na poslednú chvíľu zrušili. 
b/ poukázala na podmytý most na Horu Zvir, ktorý slúži pútnikom, že komu patrí, či by nebolo 
vhodne ho opraviť skôr, ako spadne 
c/ chcela vedieť, či môžu elektrikári vstúpiť na pozemok a vykonávať tam práce bez súhlasu 
vlastníka a ešte po sebe zanechať neporiadok 
Starosta odpovedal, že na ten most sa pôjdu pozrieť a budú to riešiť v spolupráci s vlastníkom, 
keďže most nie je v majetku obce, a preto ho nie je možné opraviť z rozpočtu obce. Nanos na 
ceste pri moste obec dá odstrániť na vlastné náklady 
Ing. Jaroslav Rusiňak odpovedal, že v prípade ohrozenia života a zdravia, môžu vstúpiť aj bez 
povolenia či oboznámenia vlastníka na pozemok, inak majú vopred informovať o prácach, 
žiadať povolenie na prácu a po sebe priestor vyčistiť. 
 
OZ zobralo uvedené pripomienky na vedomie. 
 
K bodu  9. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
OZ ukončil. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 hod. 
 
 

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

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

Overovatelia zápisnice:  Marián Kuščák              ........................................ 

 

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


