
Zápisnica  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Litmanová  

konaného dňa 8.6.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

                 Michal Sikorjak 

Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak a Mária Arendáčová – zamestnanci obce 

Ďalší prítomní: 0 

 

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 informoval, že zo 

zasadnutia OZ sa ospravedlnili poslanci Mikuláš Rusiňák a Ing. Peter Rusiňák. 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. OZ následne 

program   schválilo. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Plán práce HK na  2. polrok 2017 

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016 

6. Záverečný účet obce Litmanová za rok 2016 

7. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – materská škola – informácia 

8. Litmanovské slávnosti 22.7.2017 

9. Informácia o aktivitách obce 

10. Návrh na vyradenie majetku 

11. Žiadosti, rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Uznesenie č. 163/2017: 

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

           Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

 



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

OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú,  zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 

 

Uznesenie č. 164/2016: 

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,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

 

K bodu  3. Kontrola uznesenia zo 17. mimoriadneho zasadnutia  OZ   

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

plnenie  uznesení zo 17. mimoriadneho zasadnutia OZ:  

- Uznesenia č. 156/2017 až č.162/2017 sú splnené,  

- kontrola uznesení je prílohou zápisnice 

 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 17. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Plán kontrolnej činností  na druhý polrok 2017 
Kontrolór obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Litmanová na II. polrok 2017. Tento plán je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 165/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2017.  

Hlasovanie: 

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

           Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

 

K bodu  5. a 6. Stanovisko HK k záverečnému účtu a schválenie záv. účtu za rok 2016 

V tomto bode bol predložený na schválenie návrh Záverečného účtu obce Litmanová 

za rok 2016. Hlavný kontrolór  predložil svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 

2016, kde vyzdvihol precíznosť ekonóma obce pri jeho vypracovaní, zároveň  odporúča OZ 

schváliť záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. Uvedené stanovisko hlavného 

kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice. 

Záverečný účet – schválenie : bol prítomným poslancom zaslaný, spolu s pozvánkou, 

ako jeden z materiálov na zasadnutie OZ. Po prerokovaní bol následne poslancami schválený. 

 

Uznesenie č. 166/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 

a/ berie na vedomie  



stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

 

b/ schvaľuje 

záverečný účet obce Litmanová za rok 2016 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  

s výrokom: 

                                                  „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

Obecne zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie finančných operácií vo výške 95 441,57 €, 

z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 

 

c/ schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu vo výške 26 075,34 € z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový 

rok, 

 

d/ schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu vo výške 297,98 € zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení za 

uplynulý rozpočtový rok  

Hlasovanie: 

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

           Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

 

K bodu  7. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ - informácia 

 V tomto bode starosta informoval poslancov, že je vypracovaný projekt, prebehli 

výberové konania a pracuje sa na vybavovaní stavebného povolenia. Termín odovzdania 

žiadosti sa predlžil do konca júna 2017. 

Je potrebné uznesením OZ schváliť  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a výšku maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 

17.286,90 eur s DPH. 

 

Uznesenie č. 167/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov: 

 

-názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Litmanová“ 

-výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR 

z celkových oprávnených výdavkov: 17.286,90 Eur s DPH 

 

-výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených 

výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie alebo vytvorenia čistého 

príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy 

projektu: 0,00 Eur. 

-kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 



Hlasovanie: 

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

           Michal Sikorjak 

Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,             Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

Uznesenie č. 168/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.1 obce Litmanová na rok 2017  

-  použitie Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 10 tis. eur. 

Hlasovanie: 

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

                    Michal Sikorjak 

  Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,       Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

 

K bodu  8. Litmanovské slávnosti – 22.7.2017   

  V tomto bode starosta informoval, že na základe výzvy PSK na podporu kultúrnych 

podujatí bola zaslaná žiadosť o dotáciu vo výške 2 tisíc eur, na prefinancovanie 

Litmanovských slávnosti. Podujatie by sa malo konať v areáli kultúrneho domu. Kultúrny 

program v sále KD a po obede voľný program vonku. Poslanec Ing. Jaroslav Rusiňak sa 

informoval, či by bolo možné zabezpečiť atrakcie pre deti a financovať ich z 

prostriedkov obce, napr. na 3 hodiny. PZ Gríň Litmanová prisľúbilo guláš, poľovnícku 

výstavku, hry pre deti, občerstvenie zabezpečí Marián Kuščák. Sme v jednaní s folklórnymi 

súbormi susedných obcí, ktorí by mali vystúpiť ako hostia. Mala by byť ukážka života našich 

predkov spojená s ochutnávkou tradičných jedál. Obecné zastupiteľstvo navrhlo schváliť 

výdavky na usporiadanie Litmanovských slávnosti vo výške 500,- eur. 

 

Uznesenie č. 169/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- výdavky na usporiadanie Litmanovských slávnosti vo výške 500,- eur. 

Hlasovanie: 

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

                    Michal Sikorjak 

  Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,       Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

K bodu  9. Informácia o aktivitách obce 

 

Starosta obce informoval, že 

a) Na dopravné značky, ktorých osadenie schválilo OZ bol vypracovaný projekt, 

ktorý odsúhlasilo Okresne riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni a po ich 

zabezpečení budú osadené na účelových cestách obce.  

b) Hasičské auto Iveco Daily, o ktorého bezplatný prevod sme žiadali Ministerstvo 

vnútra, bolo prepísané na obec a bude zaradené do majetku obce. 

c) Bola zaslaná na GKF Litmanová žiadosť o odpredaj pozemku pod cestou okolo 

cintorína za 1 euro, aby obec mohla uskutočniť potrebnú opravu cesty pre lepší 

prístup na nový cintorín, ale aj pre občanov, ktorým slúži ako prístupová cesta na 

role.  



d) Obec zaslala na Ministerstvo financií SR žiadosť o dotáciu na opravu miestnych 

komunikácií vo výške 15 tisíc. Eur, ktoré by použila na opravu cesty smerom na 

Kúty. 

e) Naša obec bola zaradená do plánu na čistenie potoka, avšak pre našu obec bola 

vyčlenená iba čiastka cca 25 tis. eur, za ktoré by sa mal vyčistiť úsek od mosta pri 

bytovke po zákrutu oproti rodinnému domu Ing. J. Rusiňáka 194 

f) Boli urobené ďalšie kroky vedúce k yysporiadaniu pozemku pod garážami Medži 

skalami. Bola schválená zmena druhu pozemku z vodného toku na ostatnú plochu, 

ak kataster zapíše zmenu, obec podnikne ďalšie kroky. 

g) Obec pripravila priestory na futbalovom ihrisku na okrskovú hasičskú súťaž, ktorá 

sa má uskutočniť 11.6.2017 o 15,00.  

h) Boli urobené prvé kroky na obnovu činnosti futbalového klubu. Bolo zvolaných 

niekoľko stretnutí, na ktorých sa dohodlo na krokoch, ktoré je potrebné urobiť pre   

registráciu, obnovú činnosti a možnosti schválenia príspevku na činnosť 

z rozpočtu obce. Obec zabezpečila vyčistenie kanála, bola opravená voda 

a sprevádzkovali sa sociálne zariadenia, bola opravená vstupná brána, pokosené 

ihrisko a aj priľahlé priestory. 

i) Obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie detského ihriska, ktoré by sa mohlo 

postaviť v areáli KD s tým, že by tam boli zariadenia pre menšie deti, ale aj pre 

väčšie deti. 

j) Bola vyhlásená výzva na podanie žiadosti o príspevok na zakúpenie zariadení na 

kompostovanie. Z tejto výzvy nie je možné zabezpečiť stojany na separovaný zber 

odpadu, ktorý navrhovala Mgr. Nadežda Hlinková. Bude preto potrebné hľadať iné 

možnosti.  

k) Úradná tabuľa bude zriadená v pôvodnom stojane pred obecným úradom, po jeho 

oprave a obnove náteru. 

l) Bol preložený rozvádzač na verejné osvetlenie, ktorý zasahoval do súkromného 

pozemku a na základe žiadosti zaslanej na VSD a jeho kladného rozhodnutia bol 

rozvádzač premiestnený na stĺp. 

m) Ak sa chceme zapojiť do nejakých projektov na obnovu, resp. opravu miestnych 

komunikácií, tieto bude potrebné najskôr zamerať a majetkovo vysporiadať, 

nakoľko väčšina ciest nie je v súlade so skutkovým stavom a v mnohých 

prípadoch zasahuje do súkromných pozemkov. 

 

 

K bodu  10. Návrh na vyradenie majetku 

V tomto bode starosta predložil návrh riaditeľky materskej školy na vyradenie majetku 

materskej školy. V zmysle interného predpisu je potrebné k tomuto návrhu schváliť  

vyraďovaciu komisiu. 

 

Uznesenie č. 170/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- vyraďovaciu komisiu na vyradenie majetku MŠ v zložení: 

Predseda komisie: Mária Saloňová 

Členovia komisie: Petra Majerčáková, Bc. Lenka Virová 

Hlasovanie: 

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

                    Michal Sikorjak 

  Proti: 0,          Zdržalo sa: 0,       Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 



 

 

K bodu  11. Rôzne, žiadosti 
V tomto bode vystúpil starosta obce a predložil žiadosť p. Ľubomíra Šestáka o odkúpenie 

pozemku na výstavbu rodinného domu.  

V súčasnosti je daný pozemok stále v zámere obce na budúcu možnú výstavbu ČOV. 

Hlasovanie: 

Za: 0,                 Proti: 0, 

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

Rusiňak,            Michal Sikorjak 

Neprítomní:  Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 11. Diskusia 

a/ poslanec Ing. Jaroslav Rusiňak – informoval o potrebe vyčistenia kanála okolo rodinného 

domu č. 197 až po autobusovú zástavku, ako aj o potrebe rozšírenia vjazdu na parkovanie aut 

nad RD Majdan Litmanová  - vľavo pod skalou a to predlžením rúry a násypu. Starosta 

prisľúbil vyčistenie v priebehu mesiaca. 

b/ poslanec Michal Sikorjak: 1. informoval ohľadom činnosti futbalu, na schôdzi TJ  bol 

zvolený výbor futbalového oddielu v zložení: Michal Sikorjak – predseda a členovia: Štefan 

Vanický, Ján Vislocký, Ján Rusiňák č. 4, Boris Hlinka ml.. Boli vypracované a zaslané 

stanovy TJ na schválenie. 

Je potrebné urobiť registráciu, názov futbalového oddielu, napr. Družstevník, vytvoriť súpisku 

aktívnych hráčov, žiadať  o ostaršenie hráčov, ako aj schváliť dotáciu na činnosť futbalového 

klubu. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu a schválilo dotáciu na činnosť 

futbalového klubu po úspešnej registrácií vo výške 2.tisíc eur. na rok 2017 

 

Uznesenie č. 171/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- dotáciu na činnosť futbalového klubu po úspešnej registrácií vo výške 2.tisíc eur. 

na rok 2017 

Hlasovanie: 

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

                    Michal Sikorjak 

  Proti: 0,     Zdržalo sa: 0,     Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

2. informoval o usporiadaní okrskovej súťaže DHZ, ktorá sa bude konať v Litmanovej dňa 

11.6.2017, o 15,00hod. na futbalovom ihrisku. Mladí hasiči sa dohodli na dodatočnom 

vykosení a príprave ihriska v sobotu. 

3. navrhol zakúpiť prívesný vozík za osobné auto.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie prívesného vozíka v sume do 600,- eur. 

 

Uznesenie č. 172/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- zakúpenie prívesného vozíka v sume do 600,- eur. 

 

 



Hlasovanie: 

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

                    Michal Sikorjak 

  Proti: 0,     Zdržalo sa: 0,     Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák 

 

c/ poslanec Marián Kuščák – sa informoval, ako je to so spätným platením za lesné 

pozemky a prečo sa nehlasí relácia v miestnom rozhlase v rusinskom jazyku. 

Starosta podal vysvetlenie, že v zmysle zákona 582/2004 Z.z. § 5 daňovníkom dane 

z pozemkov je vlastník pozemku, ktorý je povinný túto daň zaplatiť. V prípade nezaplatenia 

dane,  je obec povinná vyrubiť daň aj spätne a to až 5 rokov spätne. Obec vyrubila daň spätne 

od nástupu do funkcie starostu Ing. Jána Kormaníka a to od roku 2014.  

Ohľadom hlásenia rozhlasových relácii v rusinskom jazyku starosta vysvetlil, že obec nie je 

národnostná a tak úradným jazykom aj pre túto činnosť je slovenský jazyk. Preto relácie 

v obecnom rozhlase sú pre obec povinné v úradnom jazyku. 

 

K bodu  11. Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým 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: 

 

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

 

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


