
Zápisnica  

zo 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 2.3.2017 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák a Michal Sikorjak, ktorý prišiel neskôr 

Neprítomný: Mikuláš Rusiňák, ospravedlnený 

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce  

Mária Arendáčová – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: 2 – podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/  otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján 

Kormaník, ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu.  

Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom a HK doručený pozvánkou na zasadnutie OZ a 

taktiež aj materiál potrebný na rokovanie OZ. Program 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. Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov – materská škola  

5. Litmanovské slávnosti 22.7.2017  

6. Cyklotrasa – Mľanice – Roždžiľa  

7. Informácia o stretnutí s ministrom vnútra 26.2.2017  

8. Žiadosti, rôzne  

9. Diskusia  

10. Záver  

 

Uznesenie č. 156/2017: 

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  

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak    

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa Máriu Arendáčovú, zvolilo NK a overovateľov 

zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Peter Rusiňák 

 



Uznesenie č. 157/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

volí 

NK a overovateľov zápisnice :  Ing. Peter Rusiňak, Mgr. Nadežda Hlinková 

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Ing. Peter Rusiňák,  

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,          Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Michal Sikorjak    

 

K bodu  3. Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predniesla 

plnenie  uznesení zo 16. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 15.12.2016:  

- Uznesenia č. 145/2016 až  uznesenie č. 155/2016- všetky uznesenia sú  splnené 

Kontrola uznesení je prílohou zápisnice 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov – materská škola 

 V tomto bode vystúpil zástupca  IKF Service, s.r.o. Poprad,  Ing. Miroslav Mirossay, 

ktorý prítomných informoval o  operačnom programe, pri ktorom sa bude hodnotiť kvalita ŽP 

a zníženie spotreby energií všetkých druhov. Na dosiahnutie tohto cieľa je možné cez tento 

projekt čerpať nenávratný finančný príspevok na výmenu okien, zateplenie a výmenu strechy, 

zateplenie plášťa budovy a zateplenie podlahovej plochy na prízemí ako aj výmena, alebo 

doplnenie zdrojov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, vnútorného osvetlenia za 

úspornejšie napr. led žiarovky ako aj výmenu elektroinštalácie.  

Podľa aktuálnej výzvy je potrebne podať žiadosť o NFP do 31.5.2017, ktorej súčasťou musí 

byť energetický audit, stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavebných úprav a pripravené 

podklady pre verejné obstarávanie. Tento projekt je spolufinancovaný obcou vo výške 5% 

z celkových nákladov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti a zapojenie sa obce do projektu „ Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov“ na budovu, v ktorej sa nachádza materská škola 

v zmysle cenovej ponuky predloženej firmou IKF Service, s.r.o., Karpatská 15, Poprad. 

  

Uznesenie č. 158/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

podanie žiadosti a zapojenie sa obce do projektu „ Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov“ na budovu, v ktorej sa nachádza materská škola v zmysle cenovej ponuky IKF Service, 

s.r.o., Karpatská 15, Poprad. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,           Neprítomný: 1, Mikuláš Rusiňák   

 

K bodu  5. Litmanovské slávnosti rok 2017 

 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomným navrhol dátum na konanie 

Litmanovských slávnosti v tomto roku na deň 22.7.2017 – sobota, pretože ostatné termíny sú 

už obsadené inými akciami -  svadby, výročná púť... 

Vyzval poslancov, aby sa aktívne zapojili do prípravy a organizovania tohto podujatia, aby 

prebehlo ku spokojnosti všetkých návštevníkov. Bude potrebné vytvoriť realizačný tím, ktorý 



by zabezpečil všetko potrebné. Marán Kuščák sa vyslovil, že je ochotný zabezpečiť 

občerstvenie. 

Uznesenie č. 159/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

konanie Litmanovských slávnosti v tomto roku na deň 22.7.2017 - sobota 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,           Neprítomný: 1, Mikuláš Rusiňák   

 

K bodu  6. Cyklotrasa – Mľanice - Roždžiľa 

  

V tomto bode informoval starosta obce o projekte na Cyklotrasu, ktorá by mala prechádzať 

Obcou Litmanová a mala by zahŕňať výstavbu cesty s asfaltovým povrchom v časti začiatok 

Mľanic po Roždžiľa podľa projektu a vybudovaním záchytného parkoviska na začiatku cesty, 

so spoluúčasťou obce vo výške 5%. Prebiehajú ešte rokovania s VÚC a ak dopadnú úspešne, 

tak VÚC Prešov by prispela do tohto projektu výškou 2,5 % a obec by potom išla so 

spoluúčasťou tiež 2,5%.  Aby sme sa mohli zapojiť do tohto projektu, ktorý by sa mal 

zrealizovať v spolupráci s partnermi aj na poľskej strane, je potrebné, aby OZ schválilo zámer. 

Uznesenie č. 160/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

zámer zapojenia sa  obce do projektu Cyklotrasy Hniezdne – Kamienka – Jarabina – Litmanová 

v časti Mľanice - Roždžiľa  

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Michal Sikorjak 

Proti: 0,     Zdržalo sa: 1, Ing. Peter Rusiňák           Neprítomný: 1, Mikuláš Rusiňák   

 

K bodu  7. Informácia o stretnutí starostu s ministrom vnútra 

 

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o stretnutí s ministrom 

vnútra Róbertom  Kaliňákom dňa 26.2.2017 v Prešove. Minister informoval, že projekt na 

podporu DHZ bol veľmi úspešný a to až natoľko, že zaujal aj úradníkov v Bruseli a po 

oboznámení sa s týmto projektom rozhodli, že Slovensku preplatia všetky náklady, ktoré boli 

naň vynaložené a to vo výške cca 80 mil. eur. Minister sa preto rozhodol použiť tieto peniaze 

opäť na podporu DHZ a všetky peniaze budú rozdelené pre obce na činnosť DHZ. 

Z tohto dôvodu môže obec požiadať o dotáciu na rekonštrukciu garáží pre požiarnu techniku 

vo výške 30 tisíc eur, ale výška dotácie sa môže meniť v závislosti od počtu prihlásených obci. 

Informoval tiež, že obci bola schválená žiadosť o dotáciu na činnosť DHZ na rok 2017 a bola 

zaradená do skupiny B. Dotácie pre túto kategóriu mala byť vo výške 2 tis. eur, ale bola 

navýšená na 3 tis. eur s tým, že túto dotáciu bude možné použiť aj na iné účely,  nie iba na 

nákup vybavenia DHZ a to na opravu, prípadne údržbu techniky. 

Obci bola schválená žiadosť o pridelenie protipovodňového vozíka a mal by byť dodaný 

v priebehu roka 2017. 

Taktiež je možnosť požiadať o pridelenie vyradeného terénneho auta pre účely DHZ – poslanci 

túto možnosť zamietli.  

 

    



K bodu  8. Rôzne 

V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór Obce Litmanová, ktorý predložil správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2016. Konštatoval, že evidencia o finančnom hospodárení obce 

v roku 2016 bola vedená prehľadným spôsobom, evidencia účtovných kníh, dokladov 

a individuálna účtovná závierka za rok 2016 sú v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Zároveň vyzdvihol aj prácu účtovníka Ing. Lukáša Rusiňaka, ktorý sa zhostil svojej úlohy 

zodpovedne.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

K bodu  8. Žiadosti   

Skicomp Fakľovka:  – písomná žiadosť o odpustenie dane za ubytovanie za rok 2016 z dôvodu 

zvýšených nákladov na energie, pre zlé poveternostné podmienky, v sezóne 2015/2016. 

Hlasovanie: Za: 0,    Proti: 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák,   

Zdržal sa: 3,  Ing. Jaroslav Rusiňiak, Gabriel Rinkovský, Michal Sikorjak,  Neprítomný: 1 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Žiadosť o preplatenie nákladov za nakúpenie pohárov pre lyžiarske „Preteky o pohár starostu 

obce“ vo výške 500,- € 

Hlasovanie: Za: 0,    Proti: 2,  Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák , Zdržal sa: 4,  Mgr. Nadežda 

Hlinková,  Ing. Jaroslav Rusiňiak, Gabriel Rinkovský, Michal Sikorjak,       Neprítomný: 1 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Vyúčtovanie za tanečnú zábavu, ktorú usporiadala DHZ 4.2.2017, zatiaľ nikto neurobil. Marián 

Kuščák informoval, že má informácie, že zisk bol vo výške cca 300,- €. 

 

Starosta ďalej informoval o konaní plesu dňa 18.2.2017 a o jeho vyúčtovaní. Zisk z plesu 400,- 

€, ktorý poukázali obci hlavné usporiadateľky Viera Dzadiková a Martina Duchová,  bude 

použitý na nákup obrusov, tanierov alebo iného zariadenia potrebného pre akcie v KD - svadby, 

pohostenie, kar. 

 

Obec je členom OOCR a podľa dohody môže použiť rozdiel medzi ČP 2017 a ČP 2015, pre 

účely podpory cestovného ruchu a to vo výške 359,45 €.  

Starosta navrhol tieto prostriedky použiť na údržbu altánkov, prípadne na premostenie kanála 

k WC pri parkovisku autobusov. 

Michal Sikorjak navrhol zakúpiť stánok, ktorý by mohla využívať aj DHZ pri svojich aktivitách 

Informoval o riešení dlhov 

- JALBA s.r.o., Hovrný val 8/17  -------- 295,- €, je reálna šanca peniaze dostať. 

- Richter Róbert, Okoličianska 55, 032 01 Okoličné pri Lipt. Mikuláši -----------68,80 € 

- bude potrebné požiadať políciu o vydanie potvrdenia o výsledku šetrenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené informácie.  

 

Z dôvodu zvolania 17. mimoriadneho zasadnutia OZ, obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 

č.155/2017 o termíne zasadnutia OZ na deň 16.3.2017 

 

 

 



Uznesenie č. 161/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

ruší 
termín 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 16. marec 2017 o 17,00 hod. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,         Neprítomný: 1, Mikuláš Rusiňák 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva si stanovili termíny zasadnutí OZ na rok 2017 a to: 

8. jún 2017,           7. september 2017    a          14. december 2017    o 17,00 hodine 

 

Uznesenie č. 162/2017: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
termíny  zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 a to: 

8. jún 2017,              7. september 2017 a                  14. december 2017    o 17,00 hodine 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr.Nadežda Hlinková , Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák, Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,         Neprítomný: 1, Mikuláš Rusiňák 

 

K bodu  9. Diskusia 

 

Michal Sikorjak ml. – informoval sa: - ohľadom zamerania nového cintorína, nakoľko jeho 

skutočná poloha nezodpovedá tomu, ako je zapísaný v katastrálnej mape, či sa v niečom 

postúpilo 

- Ohľadom žiadosti p. Šestákovej o odkúpenie pozemku na výstavbu RD, či sa niekto 

prihlásil a dokladoval vlastnícke právo k uvedeným pozemkom 

- V čase poľadovice navrhuje pred otvorením MŠ urobiť údržbu cesty posypom, aby 

nedošlo k úrazu a poukázal na zamrznuté koľaje po spodnej ulici – neodhrnutý 

a zamrznutý sneh 

- Navrhoval dať zákaz vjazdu autám do areálu MŠ a navrhoval prechod pre chodcov 

na ceste oproti MŠ z dôvodu bezpečnosti detí 

- ohľadom hasičského auta T815, či bolo na STK 

Mgr. Nadežda Hlinková – navrhuje zistiť cez EKOS možnosť zabezpečenia, či zakúpenia 

stojanov na triedený odpad pre domácnosti. 

Ing. Peter Rusiňák – pripomenul osadenie dopravných značiek o zákaze vjazdu motorových 

vozidiel odsúhlasený uznesením č.106/2016 

- doporučil, aby na základe  dohody poslancov na nasledujúce zasadnutie OZ bol 

prizvaný nový majiteľ Skicompu Fakľovka a pán Cintula 

K diskusným príspevkom odpovedal starosta. 

- Pozemky v časti luhy, ktoré v žiadosti uviedla p. Šestáková sú a boli obecné aj v E-

čkovom stave. 

- Areál MŠ bol otvorený počas zimnej údržby, ale bránka sa bude zatvárať 

a uzamykať, preto nie je potrebné osadzovať dopravnú značku. 

- Posyp cesty sa priebežne riešil, ale bude potrebné popracovať na jeho zlepšení 

- Na vyznačenie prechodu pre chodcov je potrebné spracovať projekt, čo nie je lacná 

záležitosť. V uvedenom úseku sú osadené dopravné značky pozor deti 

- auto T815 je objednané na STK na 7.3.2017 



- Podľa zmluvy so zberovou spoločnosťou bude separovaný zber zabezpečovaný 

kombinovanou formou a to pomocou už existujúcich kontajnérov, ale hlavne 

ukladania do vriec a ich vývozom 

- Zákazové značky obec rieši, ale čaká na vypracovanie projektu a následné 

schválenie políciou. Starosta prisľúbil urgovať projektanta, urči mu termín dodania 

projektu a v prípade jeho nedodržania bude potrebné hľadať iného projektanta. 

 

OZ zobralo uvedené diskusné príspevky na vedomie. 
 

K bodu  10. Záver 

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

OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 hod. 

 

 

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

 

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

                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Rusiňák                         ......................................... 

 

Mgr. Nadežda Hlinková           ......................................... 


