
Zápisnica 
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová 

konaného dňa 08.03.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce  

Mária Arendáčová – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/  otvoril a viedol starosta Ing. Ján 
Kormaník, ktorý privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu. Návrh programu 
zasadnutia OZ bol poslancom a HK doručený s pozvánkou na zasadnutie 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
5. Správa audítora za rok 2016  
6. Návrh odpredaja akcií PVS, a.s.  
7. Informácia o aktivitách obce  
8. Žiadosti, rôzne  
9. Diskusia  
10. Záver  
 
Uznesenie č. 200/2018: 
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,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľku Máriu Arendáčovú, zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Peter Rusiňák, Marián Kuščák  
 
 



Uznesenie č. 201/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice :  Ing. Peter Rusiňák, Marián Kuščák 
Hlasovanie: 

Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
 
K bodu  3. Kontrola uznesení z 21. zasadnutia  OZ    

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predniesla 
plnenie  uznesení z 21. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 14.12.2017 :  

- uznesenie č. 198/2017- zakúpenie projektora a príslušenstva do výšky 1000,- eur 
je v plnení, ostatné uznesenia sú  splnené 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 21. zasadnutia OZ. 
Kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 
 
K bodu  4.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 
 V tomto bode vystúpil Ing. Martin Brilla – hlavný kontrolór obce, ktorý predložil 
správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
berie na vedomie  
predloženú správu hlavného kontrolóra obce ku kontrolnej činnosti za rok 2017  
 
K bodu  5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016 

Správa audítora bola poslancom doručená elektronicky.  
Starosta obce Ing. Ján Kormaník informoval, že podľa výsledku auditu účtovná závierka 
poskytuje pravdivý obraz finančnej situácie Obce Litmanová k 31.12.2016 a výsledok  
poukazuje nato , že v roku 2016 bolo na obci účtované  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Zároveň   vyzdvihol doterajšiu prácu ekonóma Ing. Lukáša Rusiňaka a jeho zodpovedný 
prístup k práci. 
Pochvalne sa vyjadrila aj audítorka a hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla. 
Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne výhrady ani pripomienky.   

     
Uznesenie č. 202/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Litmanová za účtovné 
obdobie roka 2016   

Hlasovanie: 

Za: 5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
K bodu  6. Návrh na odpredaj akcii PVS, a.s. 

V tomto bode vystúpil starosta  obce Ing. Ján Kormaník, ktorý informoval  poslancov 
o možnosti odpredať akcie PVS, a.s., ktoré obec získala rozdelením majetku štátneho 



podniku. Obec Litmanová vlastní 2765 akcií a hodnota jednej akcie je 33,19 €, pričom 
vodárenská spoločnosť ponúkla, že akcie odkúpi za cenu 3,32 € za akciu. Ponuka prišla na 
základe toho, že niektoré obce ponúkli svoje akcie na odpredaj. Po krátkej diskusií poslanci 
svojim hlasovaním nesúhlasili s odpredajom akcií PVS, a.s. 
Hlasovanie:  Za: 0,         Proti:  5,         Zdržal:  0 
Uznesenie o odpredaji akcií PVS, a.s.  nebolo prijaté. 
 
K bodu  7. Informácia o aktivitách obce 
 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prítomných informoval o aktivitách obce: 
a/ informoval, že o žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti 
MŠ Litmanová“ sa ešte nerozhodlo, pretože termín vyhodnotenia podaných projektov bol 
posunutý na koniec apríla 2018. 
b/ obec požiadala správcu toku  Povodia Popradu  a Dunajca o odstránenie bobrích hrádzi, 
ktoré spôsobovali vylievanie potoka a následnému poškodzovaniu kompostoviska a priľahlej 
cesty. Hrádze boli odstránené, avšak pri riešení tohto problému bolo zistené, že obecné  
kompostovisko je postavené na štátnom pozemku a bude potrebné hľadať spôsob, ako tento 
pozemok získať do majetku obce, prípadne hľadať náhradný pozemok vo vlastníctve obce. 
Poslanci navrhli pozemok na druhej strane potoka alebo pozemok, ktorý je v projekte 
výstavby kanalizácie v obci plánovaný na čističku odpadových vôd. 
c/ Obec žiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 
Z veľkého počtu žiadosti boli z okresu Stará Ľubovňa úspešné iba 4 obce. Litmanová medzi 
nimi nebola. 
 d/ v spolupráci s Obcou Jarabina sa v mesiaci január uskutočnil pochod pri príležitosti 
oslobodenia obcí. Bol vykonaný pietny akt pri pamätnej tabuli pred obecným úradom 
a všetkým účastníkom pochodu bola v KD podaná kapustnica a občerstvenie. Pri tejto 
príležitosti vyjadril starosta  poďakovanie zástupkyni starostu Mgr. Nadežde Hlinkovej 
a Vasiľovi Dzadíkovi staršiemu, predsedovi DHZ za pomoc pri organizovaní pochodu, 
nakoľko on sa akcie nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.    
e/ obec pracuje na vysporiadaní pozemkov pod garážami Medži skalami. Pozemok bol 
zameraný a boli zaslané všetky doklady potrebné na zámenu pozemkov a to z dôvodu, že 
koryto rieky zasahuje do obecného pozemku a pozemok vedený ako vodný tok tvorí krajnicu 
obecnej cesty. Pripravuje sa zámenná zmluva a po jej podpísaní a prevode vlastníckych práv 
na obec, bude potrebné rozhodnúť, ako kompenzovať náklady obce, ktoré vznikli pri riešení 
tohto problému. Starosta navrhol rozpočítať tieto náklady medzi vlastníkov už existujúcich 
garáži.  
f/ cesta, ktorá bola postavená k rodinným domom s.č. 184, 186 a 187 nie je vo vlastníctve 
obce. Je tam viacej súkromných vlastníkov a časť je vo vlastníctve štátu. Tento problém bude 
potrebné riešiť, aby bol zabezpečený prístup k vyššie uvedeným rodinným domom.  
g/ obec dala zamerať spodnú cestu, bol vypracovaný GP a zaslaná ponuka na základe 
uznesenia č. 115/2016 na bezodplatný prevod  obecnej cesty po spodnej ulici na VÚC Prešov, 
Tak isto bola zameraná cesta okolo bytovky k rodinným domom s.č. 207, 200, 194, 195,  pod 
ktorou je tiež potrebné vysporiadať pozemky. 
OZ prejednalo zámer odkúpenia pozemkov pod stavbami obce a to najmä pod cestou 
k rodinným domom s.č. 207, 200, 194, 195 a pozemkov na výstavbu  chodníka v lokalite 
Luhy na začiatku obce a to v navrhovanej výške 1,- euro/m2   
 
Uznesenie č. 203/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 

a) schvaľuje 



zámer odkúpenia pozemkov pod stavbami obce a to najmä cestou od bytovky 
k rodinným domom a na výstavbu chodníka v lokalite Luhy za cenu 1,- euro/m2 

Hlasovanie: 

Za:5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
  
h/ obec zakúpila malý traktor s pohonom štyroch kolies, s kosačkou, zberným košom 
a mulčovačom. Traktor bude slúžiť na menšie obecné práce a to najmä údržbu zelene na 
verejnom priestranstve, cintorínoch, pri MŠ i  KD a futbalovom ihrisku.  
i/ informoval, že zakúpený prívesný vozík bol prihlásený na polícií a bolo mu pridelené 
evidenčné číslo. 
j/ v sobotu 10. marca sa v lyžiarskom stredisku uskutoční 20. ročník pretekov o pohár starostu 
obce Litmanová, na ktorý obec prispela sumou 343,20 eur na nákup pohárov. Preteky boli 
spropagované plagátmi, informáciou na web stránke obce a v obecnom rozhlase. 
k/ obec pripravila a v zmysle rozhodnutia OZ aj odovzdala do bezplatného užívania priestory 
pre OZ Litmanyvčan v budove MŠ 
l/ pracujeme na projekte zakúpenia strojov na likvidáciu odpadu. Spojili sme sa obce, ktoré sú 
členmi OZ Poľana. Je to projekt, cez ktorý by sme mohli získať traktor a štiepkovač, alebo 
drvič na spracovanie biologického odpadu. Hlavne konáre. Bolo by to možné využiť aj v lese 
na spracovanie konárov po ťažbe na výrobu štiepky. 
m/ ďalej informoval, že z dôvodu nečinnosti projektanta na posilnenie obecného vodovodu, 
oslovil nového projektanta a na projekte sa začína pracovať. Projekt by mal riešiť posilnenie 
vodovodu za Vyšným poľom a to podchytením dvoch studničiek nachádzajúcich sa na 
Dovhej rovenke, využitím existujúceho potrubia, ktoré je už uložené v zemi a vybudovaním 
nového vodojemu vedľa existujúceho. 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
berie na vedomie informáciu o aktivitách obce predloženú starostom Ing. Jánom 
Kormaníkom. 
 
K bodu 8. a/ Žiadosti 

1) FS Majdan Litmanová – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť FS  
Majdan Litmanová na rok 2018 vo výške 1.500 eur. 
FS Majdan Litmanová bol riadne zaregistrovaný a prebehla aj ustanovujúca schôdza. Na 
základe toho OZ schválilo požadovaný finančný príspevok po predložení potrebných 
dokladov a po podpísaní zmluvy s obcou vo výške 1.500,- eur na činnosť FS na rok 2018. 

 
Uznesenie č. 204/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
finančný príspevok na činnosť FS Majdan Litmanová  na rok 2018 vo výške 1.500 eur. 
Hlasovanie: 

Za:5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
 

2) Sikorjak Andrej, Litmanová 174 – žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti za objekt 
bývalé Potraviny Ivka, nakoľko sa v týchto priestoroch v súčasnosti nevykonáva 
podnikateľská činnosť. 



OZ danú žiadosť prehodnotilo a súhlasí so znížením dane z nehnuteľnosti o 30% počas 
obdobia, kedy objekt nebude využívaný na podnikateľské účely. V prípade opätovného 
využívania sa daň vyrubí dodatočným daňovým priznaním 
 
 Uznesenie č. 205/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 
so znížením dane z nehnuteľnosti o 30% počas neaktívneho využívania objektu bývalých 
potravín na podnikanie. V prípade opätovného využívania sa nová daň vyrubí dodatočným 
daňovým priznaním 
 
Hlasovanie: 

Za:5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,              
 

3) Rusiňák Ján, Litmanová 4 a Vislocký Peter, Litmanová 5 – žiadosti o opravu kanála 
pri rodinných domoch. Bolo zistené, že kanál je vo vlastníctve VÚC Prešov a preto 
je žiadosť potrebné postúpiť na riešenie na PSK. 

OZ menované žiadosti zobralo na vedomie. 
 

4) Žiadosť DHZ Litmanová o schválenie preventívara Mikuláša Rusiňáka, Litmanová 
149.  
Nakoľko menovaný s kandidatúrou nesúhlasil, obecné zastupiteľstvo o podanej 
žiadosti nehlasovalo. 
 

5) CVČ Stará Ľubovňa – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na žiaka. Výška 
príspevku na jedného žiaka 86.-€/žiak. Erik Vislocký, Litmanová 184 
Gymes – Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice – žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov na žiaka. Neuvedená výška. Ivona Vislocká, Litmanová 85 
Obidve žiadosti na poskytnutie dotácie na 2 žiakov v CVČ na školský rok 2017/2018 
boli prejednané OZ.  

OZ súhlasilo s poskytnutím dotácie na žiaka vo výške 86,- eur na školský rok 2017/2018 
 
Uznesenie č. 206/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
súhlasí 
s poskytnutím dotácie na žiaka vo výške 86,- eur na školský rok 2017/2018 
Hlasovanie: 

Za:5,  Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, 
           Mikuláš Rusiňák, Ing. Peter Rusiňák,  
Proti: 0,                            Zdržalo sa: 0,            
              
b/ Rôzne 

1)  V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov, že na obec 
bol doručený návrh od Slovenskej pošty na zrušenie poštového strediska v Obci 
Litmanová.  

Obecné zastupiteľstvo vyjadruje nesúhlas s plánovanou racionalizáciou a zrušením strediska 
v Obci Litmanová, nakoľko by to negatívnym spôsobom doľahlo na starších občanov. 
Hlasovanie:  Za: 0,         Proti:  5,         Zdržal:  0 



Uznesenie o zrušení Poštového strediska v Obci Litmanová  nebolo prijaté. 
 

2) Informoval poslancov o možnosti zakúpenia posypovača na cesty za osobné auto v 
cene cca 2600,-€. Poslanci túto informácia prerokovali, ale nesúhlasili s jeho kúpou, 
nakoľko predseda RD Majdan Litmanová Ing. Peter Rusiňák sa vyjadril, že RD vlastní 
nesený posypovač za traktor a po menších úpravách je družstvo schopné urobiť službu 
pre obec s týmto zariadením. OZ o tomto návrhu nehlasovalo. 

 
 
K bodu č.9 Diskusia 
 V tomto bode vystúpil poslanec Marián Kuščák, ktorý predložil podnety občanov 
ohľadom vývarovne v KD aj na upozornenie mailu poslankyne Mgr. N. Hlinkovej 

- prečo sa tak často nevarí v KD pondelky, niekedy aj celý týždeň, keď sú tam 3 a teraz 
dokonca 4 pracovníčky, či si to nejako nemôžu zariadiť. 

- či teraz nevadí keď v kuchyni nie je vedúca kuchyne  
- prečo je prevádzka kuchyne v KD zatvorená kvôli školeniam kuchárky, na aké 

školenia chodí  
- okrem obdobia keď sú lyžiarske kurzy kuchyňa varí v priemere 30 obedov denne a sú 

tam 3 pracovníčky, je to na zváženie  
- čo sa plánuje s kuchyňou v budúcnosti, či by sa nedalo spojiť kuchyňu v KD 

s kuchyňou MŠ,  
- či bola potrebná v  kuchyni pračka, či by sa nemala radšej zakúpiť do kuchyne 

umývačka riadu 
Na predložené dotazy starosta odpovedal: 
- nevarí sa iba v nutných prípadoch. Keď sú akcie aj počas celého víkendu, tak v pondelok je 
potrebné všetko upratať a zároveň aj navariť, pričom tie isté pracovníčky pracovali aj počas 
víkendu. Dlhšie zatvorenie kuchyne bolo spôsobené tým, že jedna pracovníčka robila svadbu 
a čerpala dovolenku a v poslednom čase zo zdravotných dôvodov, kedy jedna pracovníčka 
mala úraz a dve boli práceneschopné z dôvodu virózy.  
Kuchyňa môže pracovať aj bez prítomnosti vedúcej, ak sú tam pracovníčky obce, ktoré majú 
potrebné osvedčenia a potrebné vzdelanie. Obec riešila dočasný výpadok prijatím novej  
pracovníčky na dohodu, čím sa podarilo odvrátiť zatvorenie prevádzky a to hlavne z dôvodu, 
že obec mala nahlásené lyžiarske zájazdy.  
Práčka v KD bola zakúpená pred dvomi rokmi,  kedy bola finančná situácia v KD v dobrom 
stave a využíva sa na pranie utierok, menších obrusov a obliečok. Veľké obrusy a obliečky na 
postele obec dáva prať do čistiarne v SL. Bola zakúpená iba mala práčka v cene 280,-€. Na 
zakúpenie umývačky riadu by bolo potrebné cca 1600,-€, ale hlavne urobiť v kuchyni 
stavebné úpravy na jej napojenie. Keďže hrozilo, že nebude otvorené lyžiarske stredisko 
a ubytovňa v KD je na jeho prevádzku naviazaná, neuvažovali sme s väčšími investíciami do 
vybavenia kuchyne, pretože by to bolo zbytočné.  
V prípade, že obec príde o lyžiarske zájazdy, bude potrebné riešiť aj personálne obsadenie 
v KD a to hlavne so zachovaním poskytovania stravy pre dôchodcov a zamestnancov obce. 
Kuchyňa v KD je pod stálym dohľadom RÚVZ v Starej Ľubovni a spĺňa podmienky 
poskytovania služieb v rozsahu uvedenom v živnosti.  
Kuchyňa v MŠ nespĺňa podmienky na varenie pre detí MŠ a dôchodcov, preto v súčasnej 
dobe nie je možné spojenie týchto dvoch prevádzok.  
 
 
 



Mikuláš Rusiňák č. 149 – ako to bude s parkovaním na jeho lúke, bolo by potrebné vyhotoviť 
zmluvu o nájme. 
Starosta odpovedal, že hľadal riešenie tohto problému a vyzval vlastníkov, aby navrhli výšku 
prípadného nájmu a najmä spôsob vyplácania. Navrhol kompenzáciu napr. v podobe 
palivového dreva, ale nie nájomnou zmluvou, ktorá by bola pre obec nevýhodná a v takom 
prípade obec prehodnotí pomoc obce pri organizovaní púti na hore Zvir. Obec túto pomoc 
berie ako službu a nie ako vidinu nejakého zárobku, pretože náklady spojené s údržbou týchto 
priestorov sú približne vo výške príjmov z dane za vjazd. 
Kontrolór obce sa ponúkol, že osloví zástupcov cirkvi a budú hľadať prijateľné riešenie.  
 
Gabriel Rinkovský – sa informoval, ako to vyzerá s rekonštrukciou kuchyne v MŠ, ak 
neschvália projekt, či sa počíta aspoň s čiastočnou rekonštrukciou, aby sme o tom nezačali 
rokovať až v júni, pretože potom sa to určite nedá stihnúť počas dvoch mesiacov. 
Starosta odpovedal, že ako už uviedol, bola podaná žiadosť o poskytnutie NFP na 
rekonštrukciu MŠ v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov“ a termín 
vyhodnotenia sa posunul na koniec apríla 2018. V prípade ak bude naša žiadosť neúspešná, 
obec na základe uznesenia OZ pristúpi k rekonštrukcií z vlastných prostriedkov a úveru. 
Keďže sa jedná o zákazku podľa rozpočtu do výšky 50 tis. €, obec vyhlási výberové konanie 
pre výber dodávateľa stavby.  
 
Ing. Ján Kormaník - starosta obce informoval, že oslovil dve osoby na vedenie obecnej 
kroniky, no žiaľ obidve odmietli. Bude potrebné porozmýšľať o nejakom riešení, odmene za 
vedenie kroniky a nájsť zodpovednú osobu. 
Informoval o prijatí novely zákona o obecnom zriadení a o niektorých zmenách platných od 
1.4.2018 
    
K bodu 13 Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
OZ ukončil. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 hod. 
 
 

Zapísal: Mária Arendáčová   . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

 

       Marián Kuščák                         ......................................... 

 


