
OBEC  LITMANOVÁ 

Zápisnica 
z verejného zhromaždenia občanov Obce Litmanová 

konaného dňa 20.5.2018 
 
Prítomní: Podľa doloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
2. Správa o aktivitách obce od poslednej verejnej schôdze 
3. Informácia o zámeroch obce na ďalšie obdobie 
4. Podnety od občanov 
5. Diskusia 
6. Záver 
 

1. Otvorenie, previedol Ing. Ján Kormaník, starosta obce, ktorý prítomných privítal a oboznámil 

s programom. 

2. Správa starostu o aktivitách obce: jednotlivé aktivity  starosta prezentoval fotografiami  na 
projektore 

Ing. Ján Kormaník, starosta obce informoval občanov o aktivitách obce počas jeho volebného 
obdobia teda od mesiaca december 2014 až doposiaľ. 
Povedal, že pri nástupe do funkcie starostu obce mu bol úrad odovzdávaný predchodcom na prvom 
zasadnutí OZ tak, že po zložení sľubu nechal kľúče na stole a odišiel z rokovania OZ. Hneď pri nástupe 
musel riešiť poruchu na obecnom vodovode a na Silvestra zabezpečovať jeho opravu. 
 
a/ Obecný vodovod prebral v poruchovom a zanedbanom stave, vodojem presakoval, pri búrke sa 
tam dostavali nánosy hliny, ako aj rôzne nečistoty a živočíchy. Opravovali sme viaceré havarijné 
poruchy na hlavnej trase. Previedli sme hydroizoláciu vodojemu zo zateplením, umiestnili drenáže na 
odvádzanie povrchovej vody, vymenili sa okná, vyčistili a vydezinfikovali obidva vodojemy. Ako 
starosta, ktorý obsluhuje a dezinfikuje vodu, mi bolo potrebné urobiť si odbornú spôsobilosť. Ak by 
bol vodovod v správe externej spoločnosti stálo by to cca 1500 € ročne.   
Poprosil občanov, aby v čase keď je nedostatok vlahy nepolievali svoje záhradky a dvory vodou 
z vodovodu. Pokiaľ je vody dosť a vyteká prepadom, tak nie sú potrebné žiadne obmedzenia. Taktiež 
uviedol, že plnenie požiarneho auta je väčšinou z vodovodu RD Majdan Litmanová, ktoré má 
dostatok vody, nie ako si niektorí mylne myslia, že cestu striekame vodou z obecného  vodovodu. 
 
b/ Verejné osvetlenie, obec sa zapojila do výzvy na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia. 
Projekt bol schválený a zrealizovaný z fondov  EÚ, na ktorý sme obdŕžali dotáciu vo výške cca 119 tisíc 
eur a spoluúčasť  obce bola 21 tisíc €. Osvetlenie je umiestnené na každom stĺpe podľa kritérií, ktoré 
sme museli spĺňať, no aj napriek tomu je spotreba elektrickej energie za osvetlenie nižšia ako pred 
výmenou svetiel a svetelnosť je oveľa vyššia. 
 
c/  Kultúrny dom a kuchyňa: pri nástupe do funkcie starostu bola kuchyňa mimo prevádzky, nakoľko 
bývala kuchárka odišla do dôchodku. V priebehu dvoch mesiacov zabezpečil chod kuchyne prijatím 
kuchárky, ktorá musela spĺňať potrebné kvalifikačné predpoklady a pracuje ako hlavná kuchárka 
spolu s ďalšou pracovníčkou, ktorá má odbornú spôsobilosť a má na  starosti ubytovanie, sklad 
potravín a ostatné práce, ktoré vykonávajú spoločne. Pri väčších akciách v KD vypomáha ďalšia 
pracovníčka, ktorá vykonáva rozvoz obedov dôchodcom, upratuje obecný úrad, dom smútku, 
pomáha pri údržbe cintorínov, v lese atď. Varíme pre dôchodcov, zamestnancov obce a ubytovaných 
hostí. Taktiež zabezpečujeme objednané akcie v KD. Pri poslednej kontrole RÚVZ v kuchyni boli 
zistené nedostatky, ktoré teraz priebežne odstraňujeme a na základe toho pri prenájme KD na akcie, 
kde bude podávaná strava formou dodávateľa, nebude cudzím osobám povolený vstup do kuchyne. 



Z poskytnutých služieb v kultúrnom dome boli tržby za posledné tri roky vo výške 135658 € čo 
postačuje na prevádzkové náklady, mzdy zamestnancov, ale aj na priebežnú obnovu vybavenia 
kuchyne, ubytovne ako aj KD. 
 
d/ Dobrovoľný hasičský zbor - na začiatku volebného obdobia bol nefunkčný a na obnovu jej činnosti 
bola zvolaná VČS a zvolili sa nové orgány. Niektorí členovia absolvovali školenia a kurzy, zúčastnili sa 
rôznych súťaží. Každý rok obec žiadala o dotáciu, ktorá bola poskytnutá pre činnosť DHZ vo výške 3 
tis. € ročne. Z týchto prostriedkov bola zakúpená hasičská technika a bolo preplatené základné 
školenie členov. Hasičské auto Tatra CAS 32 T 815 malo pokazené čerpadlo, bolo nefunkčné 
a potrebovalo opravu. Podali sme žiadosť na celkovú opravu hasičského auta Tatra CAS 32  T-815. Na 
základe zmluvy o dielo bola bezplatne vykonaná jeho generálna oprava a  výška technického 
zhodnotenia činila 164,8 tis. €. Po oprave nám bolo vrátené a odovzdané vo februári 2016. 
Odovzdanie bolo za účasti vtedajšieho ministra vnútra Róberta Kaliňáka. 
Taktiež sme dostali aj druhé hasičské auto IVECO DAILY, ktoré slúži aj na prípravné cvičenia a súťaže, 
ktorých sa zúčastňujú muži aj ženy. Auto je už vo vlastníctve obce. Členovia DHZ zorganizovali v roku 
2017 na futbalovom ihrisku okresnú súťaž DHZ. Veľkú zásluhu na obnove činnosti DHZ má Michal 
Sikorjak ml. ktorý je zároveň aj veliteľ DHZ. Hasičská technika sa využíva aj pri čistení ciest v obci, ale 
aj na horu Zvir a taktiež členovia DHZ sú nápomocní pri organizovaní výročných púti a aj ako 
dobrovoľné hliadky s hasičským autom Iveco Daily. 
 
e/ Na základe podnetu od občanov bol opravený oporný múr, bolo prehĺbené a prečistené koryto 
potoka oproti domu s.č. 168. Zaslali sme žiadosť na prečistenie toku v obci a Správa Dunajca 
a Popradu našej žiadosti vyhovel a v roku 2017 bol vyčistený potok a spevnený breh od mosta pri 
bytovke po rodinný dom s.č. 200. Aj tento rok sme boli zaradení do plánu údržby toku a v prácach by 
sa malo pokračovať. 
 
f/ Miestné komunikácie – starosta informoval aj na predošlom VZ o zlom stave cesty a mostov na 
spodnej ulici. Na jej opravu obec nemá finančné prostriedky a preto bola na základe uznesenia OZ 
Litmanová zaslaná žiadosť na PSK o prevod cesty do ich vlastníctva. K prevodu sme museli dať 
zamerať túto cestu. Na vysporiadanie pozemkov pod cestou pri bytovke, ktorá slúži ako prístupová 
cesta k rodinným domom 197, 200, 194 a 195 bolo tiež potrebné jej zameranie.. Zistili sme, že pod 
cestou sa nachádzajú aj súkromní vlastníci, ktorých je potrebné osloviť a pozemky vysporiadať. 
Problémom sú však ťarchy na uvedených pozemkoch ako aj exekúcie. Obecné zastupiteľstvo navrhlo 
vysporiadať pozemky odkúpením a navrhlo cenu 1,- € za m2. 
Keďže sa spodná cesta nedala tak rýchlo vysporiadať a nachádzali sa na nej výtlky, boli sme nútení 
opraviť ich z vlastných financií. Výška opravy činila 15.360 €. 
Informoval, že po svojom predchodcovi našiel vypracovaný projekt na chodník v časti Luhy, avšak na 
jeho realizáciu je taktiež potrebné vysporiadať pozemky nachádzajúce sa pod plánovanou výstavbou. 
 
g/ Obecné lesy  prevzal bez lesníka a lesného hospodára. Obec prijala lesníka a odborného lesného 
hospodára. Po obhliadke lesa sa zistilo, že drevo sa ťažilo a vyvážalo hlavne s vyššou úžitkovou 
hodnotou. Ostatné, ale hlavne kalamitné drevo ostávalo v poraste. Pri ťažbe sa ničili cesty, kanály, ale 
tie sa neopravovali.  
Finančné prostriedky získané za predaj dreva sa snažíme využívať hlavne na obnovu lesa, výsadbu, 
opravu ciest, svažníc, prepustov a kanálov. Urobili sme skládku dreva v Hranostivcu. Hospodárenie 
v lese sa riadi plánom a tržby boli vo výške cca 119 tis.€, výdavky 113 tis.€. 
Pri preberaní funkcie starostu som prevzal aj súdny spor za krádež dreva, ktorú vykonali tí, ktorí ťažili 
drevo pre obec. Keďže les bol v správe štátnych lesov, žiadali od obce náhradu škody vo výške takmer 
8 tis. eur. Keďže hrozila žaloba na obec, spor sa podarilo vyriešiť tak, že obec požiadala o vydanie 
užívacích práv aj na les v katastri obce Kamienka, na ktorom došlo ku škode. Les bol obci vydaný vo 
výmere 3,6 ha a tým sa podarilo predísť žalobe. 



Podali sme projekt na revitalizáciu lesa v celkovej výške 330 tis. €, avšak naša žiadosť bola neúspešná. 
Starosta v spolupráci s lesníkom pripravili podmienky, aby obec mohla spravovať aj lesy súkromných 
vlastníkov. Boli dohodnuté podmienky s lesným úradom a vypracované nájomné zmluvy. Obecné 
zastupiteľstvo však tieto nájomné zmluvy neodsúhlasilo a preto starostlivosť o les ostala na každom 
vlastníkovi a teda aj povinnosť platiť daň za pozemky, ktoré vlastní.   
 
h/ Tvorba a zneškodňovanie odpadu – zmenili sme systém vývozu komunálneho odpadu a to nie 
podľa počtu osôb v domácnosti, ale podľa výšky poplatku. Po počiatočných problémoch sa nový 
systém ujal, väčšine obyvateľom vyhovuje a je väčšia spokojnosť. Poplatky vybrané za vývoz odpadu 
od obyvateľov obce činia 4300 € čo je približne polovica nákladov cca 8600 €, ktoré obec platí firme 
s ktorou má zmluvu za jeho odvoz a zneškodňovanie. Dvakrát do roka sa robí aj vývoz nebezpečného 
a veľkoobjemového odpadu. 
V obci praktizujeme   aj separovaný zber odpadu. Nádoby sú v obci uložené na 4 miestach. Obec 
poskytuje bezplatne plastové vrecia na tento zber a to plasty, sklo a kovové obaly, ktoré obyvatelia 
po naplnení môžu v termíne vývozu / najlepšie deň vopred/ vyložiť pred dom a dostanú na výmenu 
nové vrece.  Tu by som chcel poprosiť občanov, aby sa snažili triediť čo najviac a separovaný zber, 
teda najmä plastové a kovové obaly stláčali a tým zmenšili ich objem, aby sa zbytočne neprevážal 
vzduch, ale aby boli vrecia čo najviac naplnené. Väčšie plastové nádoby je možné doma uskladniť do 
predpísaných vriec pretože do kontajnérov nevojdú a v čase vývozu ich vyložiť pred bránu alebo ich 
odovzdať  pri vývoze VOO. Aby nenechávali tieto nádoby pri kontajnéroch lebo to potom nevyzerá 
kultúrne a obec to musí upratovať.  
 
i/ Šport – Družstevník Litmanová obnovil svoju činnosť a túto sezónu hrajú okresnú súťaž. Na jeho 
obnovení má zásluhu hlavne Sikorjak Michal mladší a Rusiňák Ján č.d. 4. Na podporu futbalu poslanci 
OZ schválili dotáciu a bola vyčerpaná vo výške 3184 €. Obec sa stará o údržbu ihriska ako aj šatní. Boli 
urobené nutné opravy na sprevádzkovanie sociálnych zariadení, v spolupráci s RD je zabezpečené 
kosenie. Obec zakúpila malotraktor s kosačkou s pohonom všetkých kolies, ktorý bude slúžiť na 
kosenie futbalového ihriska, ale aj plôch okolo MŠ a KD. Po  úprave terénu na novom cintoríne ho 
plánujeme využívať aj na kosenie týchto plôch. 
 
Pretek o pohár starostu – obec v spolupráci s lyžiarskym strediskom organizuje každoročne lyžiarske 
preteky o pohár starostu. Skicomp Fakľovka zmenil majiteľa a boli problémy s otvorením sezóny. 
Nakoniec sa lyžiarsku sezónu podarilo otvoriť a vďaka tomu obci pomohlo aj s prevádzkou ubytovne 
a kuchyne, kde pre lyžiarske zájazdy podávame aj celodennú stravu.  
 
MFI – slúži občanom obce bezplatne. Kľúče od neho boli v miestnom obchode, ale po jeho zatvorení 
je potrebné hľadať spôsob ako zabezpečiť bezproblémový prístup občanom na ihrisko. 
 
l/ Materská škola – zmenou zákona bola kapacita MŠ 15 detí. Keďže sa do škôlky hlásilo viac deti a ak 
sme ich chceli prijať, bolo potrebné zväčšiť priestory herne a spálne. Podali sme 2 žiadosti na 
ministerstvo školstva o dotáciu, ale neboli nám schválené. Z tohto dôvodu sme boli nútení urobiť 
rekonštrukciu z vlastných zdrojov, ktorú schválilo OZ. Rekonštrukcia bola prevedená podľa projektu 
so zapracovaním požiadaviek RÚVZ. Vymenili sa okna, na chodbe sa postavila priečka čím vznikol 
priestor na šatne ktoré sme presťahovali zo suterénu na prvé poschodie,  odstránením priečky medzi 
dvoma triedami vznikla samostatná spálňa, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia. 
Minulý rok sme podali žiadosť o NFP z prostriedkov EU na projekt - zateplenie a rekonštrukciu budovy 
MŠ. Nakoľko ešte o našej žiadosti nebolo rozhodnuté a boli sme vyzvaní na jej doplnenie, je 
predpoklad, že projekt bude úspešný. Rekonštrukciu kuchyne v MŠ sme však nútení zrealizovať tohto 
roku počas letných prázdnin z vlastných zdrojov. 
 Učiteľky materskej školy sa snažia, venujú sa deťom a  nacvičujú s nimi rôzne programy i súťaže a tak 
sa zapájajú do každej akcie, ktorá sa koná v obci. Zúčastňujú sa aj blahoželania najstarším občiankam 
obce. 



 
m/ Kultúra v obci – pri preberaní úradu kultúra v obci bola na nízkej úrovni. Obec vytvorila 
podmienky pre činnosť folklórneho súboru Majdan Litmanová, ktorý sa pravidelne podieľa na 
príprave programov organizovaných obcou, ale aj počas Vianočných i Veľkonočných sviatkov, ako aj  
Litmanovských slávnosti. 
Veľkým iniciátorom, aby sa začali konať Litmanovské slávnosti, ako ukážka ľudovej tradície, folklóru, 
jedál a starožitnosti bola poslankyňa Mgr. Nadežda Hlinková. 
Súbor Majdan Litmanová svojimi vystúpeniami obohacuje akcie v obci, ale aj v iných obciach, ako aj 
v Poľsku a Ukrajine. V spolupráci s Poľskom cez projekt „ Muzyka bez granic“ bol natočený 
dokumentárny film a v rámci tohto projektu im bolo umožnené nahrať aj CD nosič s výberom piesni z 
vystúpení. Na podporu činnosti súboru obec prispela sumou 3093,-€.  
j/  Úcta k starším – taktiež každoročne pripravujeme spolu s MŠ v mesiaci október pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším posedenie s dôchodcami. Na stretnutí vystupujú deti z MŠ, je podávané 
občerstvenie a spomienkový darček.  
 
n/ V spolupráci s Obcou Jarabina sme obnovili pochod oslobodenia, ktorý začína kladením vencov 
v Obci Jarabina, presunom účastníkov do Litmanovej pešo, alebo ak je dostatok snehu tak na 
bežkách, kladenie vencov pred OcÚ v Litmanovej a posedenie v KD Litmanová, kde sa podáva 
kapustnica a horúci čaj. 
 
o/ V spolupráci s farským úradom organizujeme aj privítanie svätého Mikuláša. Na akcií sa podieľal aj 
poslanec Marián Kuščák ako organizátor a Ján Rusiňak 59, ktorý pripravuje chutnú kapustnicu. Svojim 
programom akciu obohatili detí z MŠ a spevom členovia folklórneho súboru Majdan Litmanová. Na 
spríjemnenie atmosféry hrala aj hudba z obecného rozhlasu, ktorú vhodne mixoval Ing. Lukáš 
Rusiňak.  
 
p/ Obec je nápomocná aj pri organizovaní púti na Hore Zvir. Do existujúcich altánkov pod Horou Zvir 
a pri parkovisku pre autobusy, sme zhotovili stoly a lavičky z prostriedkov OOCR, ktorého sme členmi. 
Bohužiaľ v obci máme aj vandalov, ktorí si nevážia prácu iných a ničia majetok, ktorý slúži nám 
všetkým, ako napr. altánok pri KD, ktorý sme našli polámaný . 
 
r/ Urobili sme zábradlia pri chodníkoch okolo Kijantoňa a Za kurňavkou. Vyhotovili sme zásobníky na 
posypový materiál, ktorý slúži na posyp počas poľadovice v zimnom období. Začali sme s čistením 
kanálov v majetku obce, ako aj s kosením  obecných pozemkov v obci. 
  

- OZ odsúhlasilo osadenie 4 zákazových dopravných značiek s výnimkou vlastníkov a užívateľov 
pozemkov. Účelom týchto značiek bolo najmä dosiahnuť zákaz vstupu motorkárov, či 
štvorkoliek, ako aj cudzím osobám na zber lesných plodov. Značky nijakým spôsobom  
neobmedzujú vlastníkov a užívateľov pozemkov v katastri obce Litmanová 

- Pristavením dvoch 1100 litrových nádob ku obidvom cintorínom, ktoré sa pravidelne 
vyvážajú,  sa  nám podarilo  odstrániť čierne skládky odpadu za plotom cintorína a okolo 
hrobov. Máme v pláne zrekonštruovať cestu na nový cintorín. Keďže prístupová cesta je 
majetkom Gréckokatolickej cirkvi, zaslali sme žiadosť o bezplatný prevod, prípadne 
odkúpenie pozemku pod existujúcou cestou. Zatiaľ sme dostali iba ústnu odpoveď od správcu 
farnosti, že žiadosť by mala byť schválená, ale písomnú odpoveď ešte nemáme. 

- Na miestnom potoku máme viacerých bobrov, stávajú hrádze a v dôsledku toho dochádza 
k zaplavovaniu priľahlých pozemkov, ako napr. pri obecnom kompostovisku. Zaslali sme 
žiadosť o odstránenie týchto hrádzí,  na ktoré bol vydaný súhlas a tieto boli odstránené.  

- Uvažujeme formou projektov zrealizovať rekonštrukciu kúrenia v KD 
- Ministerstvo vnútra nám darovalo osobné auto Nissan, má ťažné zariadenie, preto sme 

zakúpili prívesný vozík a  slúži pre potreby obce.  
 



 
3. Informácia o zámeroch obce na ďalšie obdobie: 

 
- OZ schválilo zámer, bol vypracovaný a zaslaný projekt na rekonštrukciu a zateplenie MŠ 
- pripravujeme projektovú dokumentáciu na posilnenie obecného vodovodu a to 

napojením nových studničiek, ale aj zvýšením kapacity zásobníkov vody vybudovaním nového 
vodojemu 

- je vypracovaný projekt na vybudovanie chodníka, je však potrebné odkúpiť dotknuté 
pozemky  

- obec vstúpila do jednania so SPF, ktorý je vlastníkom pozemkov na druhej strane cesty,  
oproti súčasnej bytovke. Na prevod je potrebné splniť požiadavky SPF, na ktorých sa pracuje 

- v Mľanicoch pri kríži bol predaný cirkevný majetok na parkovisko pre Skicomp a tak je sťažený 
prístup k obecnému vodovodu a súkromným pozemkom v tejto lokalite. Obec bude žiadať 
o zriadenie ťarchy na tieto pozemky za účelom prechodu a prejazdu. 

- zistili sme, že ani časť nového cintorína nie je vysporiadaná a preto je potrebné dotknutú časť 
zamerať a vysporiadať. 

- je možné urobiť osvetlenie cintorínov pomocou svetiel na solárnu energiu. Bolo by dobre 
zakúpiť po jednom kuse a neskôr rozšíriť podľa toho, ako sa osvedčia 

- plánujeme zmapovať hrobové miesta na cintorínoch, zhotoviť  mapu cintorínov a zverejniť na 
obecnej stránke 
 

4. a 5. Podnety od občanov a diskusia 
p. starosta odpovedal priebežne 

Ing. Kuzmiaková N.  
a)poukazala na to, že z toho, čo sa v obci urobilo, tak sa urobilo z projektov, čo ste urobil vy pán 
starosta?  
Starosta odpovedal - každý projekt sa musí pripraviť, neurobí sa to samo. Je potrebné ho vypracovať, 
podať  a zabezpečiť jeho riadenie.  
b)je to na nevydržanie, čo predvádzajú cudzí i naši motorkári na pozemkoch oproti bytovke, to 
nikomu nevadí? Ničia porast a ten hluk? Ako starosta by ste mal zakročiť a zavolať na nich políciu:  
Starosta odpovedal – že nemôže byť všade. Rieši priestupky, o ktorých vie. Ale každý občan ak vidí 
porušovanie zákona,  tak môže zavolať políciu. 
c)čo je stým odvozom a dovozom detí v piatky zo školy, keď nie je pripoj od autobusov a vlakov, tak, 
ako ste to na začiatku sľúbili? 
Starosta odpovedal – priznám sa, že som na to pozabudol, ale spojím sa so starostkou z Jarabiny a p. 
Pleščinskou poslankyňou PSK, ktorá je aj členkou dopravnej komisie PSK a  možno sa nám to podarí  
vybaviť k vašej spokojnosti   
d)ohľadom predaja pozemkov pod cestou –ja po 1 euro pozemky nepredám, vy ako obec predávate 
po 5 eur a kupovať chcete po euro? Ja tam postavím závoru a až vtedy začnete normálne rozmýšľať 
a konať 
Dzadíková Helena 156 – nahlásila, že už dlhú dobu im nesvieti svetlo na ulici a nikomu to nevadí, na 
ulici sa nekosí verejné priestranstvo ani kanál sa neopravuje, že oni platia riadne dane, ale o ulicu 
obec nejaví záujem. 
Starosta odpovedal - obec zabezpečí opravu nefunkčného svetla a vyčistenie verejného priestranstva 
na ulici. Nie je však pravda, že sa obec o ulicu nestará. Bol tam opravený kanál a asfaltový povrch. 
Pripravujeme tam tiež osadiť zásobník na posypový materiál v zime.  
Rinkovský Demian–komu patrí ten pozemok a kanál na konci jeho záhrady, či to má stále on kosiť 
a čistiť?   
Starosta odpovedal - budeme sa snažiť, že popri kosení na starom cintoríne, aby sme pokosili aj tie 
pozemky nad ním 
Robová Darina – sa informovala, čo je s tým kanálom a chodníkom na ich ulici, či sa to bude riešiť 
ďalších 20 rokov –  



Starosta odpovedal - obec na tom pracuje. Je spracovaný projekt, je spracovaný geometrický plán a je 
potrebné vysporiadať pozemky pod plánovaným chodníkom 
Mgr. Hurkalová Mária - žiada obec, aby oslovila vlastníkov schátraných nehnuteľnosti 
a neupravovaných stavieb, či pozemkov, aby si na týchto pozemkoch urobili poriadok, hlavne kosenie 
trávy, burín a invazívnych rastlín. 
Starosta odpovedal, že obec vyzve vlastníkov na zabezpečenie kosenia dotknutých nehnuteľnosti 
Vanický Štefan – ako a kedy sa plánuje prekládka hydrantu na jeho pozemku   -  
Starosta odpovedal - prekládka sa pripravuje. Je potrebné dohodnúť termín, urobiť výkop, kúpiť 
potrebný materiá,l ale najlepšie za účasti vlastníka 
Vislocký Peter č. 5: 
a)poukázal na slabý záujem občanov o vecí verejné, napr. ohľadom predaja pozemkov Skicompu 
a teraz vlastníci i obec zostali bez prístupovej cesty k pozemkom 
Starosta odpovedal – prevody pozemkov v Mľaniciach boli urobené počas starostovania bývalého 
starostu. Informoval som o tom farský úrad nakoľko sa jedna o cirkevné pozemky. Obec bude žiadať 
o zriadenie ťarchy na dotknuté pozemky za účelom prejazdu a prechodu.  
b)bývalá kasáreň – to je na zamyslenie a hanba pre obec, cez ktorú denne prechádza toľko ľudí, to sa 
nedá vyzvať vlastníka, aby s tým niečo urobil alebo to predal? Nemôže to kúpiť obec a využiť to napr. 
na byty? 
Starosta odpovedal – kasáreň sa dostala do súkromných rúk a údajne súčasný majiteľ je ochotný ju 
predať za cca 200 tis. €. O kúpe a predaji však rozhoduje OZ. 
c)Že robila sa rekonštrukcia MŠ, teraz sa ma robiť kuchyňa, ale bude pre koho, keď sme nič neurobili 
pre mladých s bývaním, aby po sobáši neodchádzali? 
Starosta odpovedal – v súčasnosti navštevuje MŠ 23 deti. Aby sme mohli škôlku prevádzkovať musí 
spĺňať požadované predpisy a normy. Rekonštrukcia bola nutná,  pretože hrozilo, že príslušné štátne 
orgány by dali podnet na jej zatvorenie.  
d)Kuchyňa v KD – či si myslite, že kuchyňa s personálom je schopná poskytnúť  služby k spokojností 
ľudí?  
Starosta odpovedal – obec prevádzkuje kuchyňu a ubytovňu v KD. Je to pre obec výhodné nakoľko 
poskytovaním týchto služieb obec získa prostriedky na údržbu a prevádzku KD a naviac poskytuje 
zamestnanie svojim občanom. V prípade, ak obec nevie vyhovieť požiadavkám občana, je možné 
zabezpečiť služby aj extérnymi firmami,  avšak iba v priestoroch mimo kuchyne KD, ktorá je schválená 
RUVZ a nie je možné ju prevádzkovať v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom. 
e)KD a okolie –hrozné sa pozerať, to sa nenašiel čas a ľudia na opravu plota či brány? Na jar všetko 
kvitne, to sú tie 3 pracovníčky v KD tak zaneprázdnené, že nedokážu upraviť a zveľadiť okolie kvetmi? 
Kvetináče zarastené trávou. Pozrime sa neďaleko do Jarabiny okolie parku i obce je zveľadené 
a vyzdobené kvetmi,  u nás je to taký veľký problém? 
Starosta odpovedal – obec zamestnáva dvoch robotníkov, ktorí sa starajú o verejné priestranstvo, 
upratujú a pomáhajú pri prácach v lese. Obec v súčasnosti nemá zamestnaných ľudí cez projekty, 
nakoľko z obce nie sú na úrade práce evidovaní žiadni vhodní kandidáti a tak nemá kapacity, 
s ktorými by mohla zabezpečiť všetky služby k spokojnosti občanov. V prípade prijatia ďalších 
zamestnancov by bolo potrebné zapracovať to do rozpočtu. 
f)Pripomenul, že v minulosti bol medzi rodinným domom p. Jarinčíkovej a p. Rusiňaka pozemok 
obecný, na ktorom bol kanál, teraz niet ani pozemku ani kanála a pri každej búrke má zaplavený celý 
spodný dvor, kde sa stratil? 
Starosta odpovedal – za môjho pôsobenia sa tam nepredávali žiadne pozemky. 
g)Prečo platí viac daň za lesné pozemky, ako ich má prevzaté? 
Starosta odpovedal – vlastníkom lesa boli do užívania odovzdávané iba lesy v podiele 1/1, ale daň 
z pozemkov sa platí aj z pozemkov v spoluvlastníctve. Keďže Lesné družstvo bolo nefunkčné a zo 
zákona zaniklo, neplatilo daň obci za les, ktorý užívalo, boli  pripravené podmienky nato, aby  
súkromné lesy prešli do užívania obce. Keďže  OZ neschválilo nájomné zmluvy s vlastníkmi lesov, je 
povinnosťou vlastníka platiť daň za les. 
h)Kanál do Uhlisk je rozobratý, čo a kto na tom pracuje?   



Odpovedal Ing. Peter Rusiňák – predseda RD, že ten kanál rozobrali a rozširujú oni, chodia tam 
s traktormi a bol úzky, rúry sú už založené a potrebujú ho ešte zasypať a vyrovnať terén 

p. Hojstričová Marianna – v čom je problém, že kuchyňa je tak často zatvorená a pritom sú tam 3 
kuchárky?   
Starosta odpovedal - sú tam 2 pracovníčky. Jedna je hlavná kuchárka, druhá, ktorá má odbornú 
spôsobilosť, má na  starosti ubytovanie, sklad potravín a ostatné práce, ktoré vykonáva spoločne 
s kuchárkou v rozsahu piatich hodín a 2,5 hod pracuje,  formou refundácie mzdy,  pre Horu Zvir. 
Tretia pracovníčka je upratovačka, ktorá robí rozvoz stravy dôchodcom,upratuje obecný úrad, 
Dom nádeje a kultúrny dom. Počas zimného obdobia vypomáha pri ubytovaní a  aj v kuchyni, 
 v letnom období vykonáva aj iné práce, napr. v lese alebo  pri kosení cintorínov. 
Poslanec Kuščák Marián – pripomenul, že ako poslanec navrhoval zakúpiť do kuchyne príbory, 
taniere, aby boli jednotné, ako aj umývačku riadu, čo si myslí, že je tam oveľa potrebnejšia ako 
pračka.  
Starosta odpovedal – na žiadosť pracovníčok v KD bola zakúpená pračka z prostriedkov 
podnikateľskej činnosti, ktorá bola cenovo výhodná a využíva sa na bežné pranie utierok, 
uterákov a menších obrusov. Priebežne sa dokupujú veci do KD podľa finančných možnosti 
a príjmov z podnikania a preto nie je možné nakúpiť naraz všetky veci, ktoré by boli potrebné. 
Preto ak chceme zakúpiť napr. umývačku riadu, rovnaké taniere, novú pec, prípadne ďalšie veci, 
tak riešením je zapracovať to do rozpočtu, predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva 
a schváliť.  
Anna Vislocká č. 126 - upozornila na to, aby si obec dávala v budúcnosti veľký pozor pri predaji 
obecných pozemkov, aby nikdy nepredávala obecne kanály a jarky, aby nedochádzalo 
k neriešiteľným  situáciám  
- Poukázala na možnosť využitia projektov cez ÚPSVaR možno aj na také obecné služby 

na úpravu po obci 
- Navrhla vymeniť toalety v KD za nové, modernejšie 

Starosta odpovedal, že predaj obecných pozemkov schvaľuje OZ a je na poslancoch komu a čo 
predajú. UPSVaR má projekty, ale v evidencií nemajú ľudí vhodných na práce, ktoré by obec 
potrebovala.  
Miroslav Hlinka, č 107 – sa informoval, akým spôsobom funguje vstup na multifunkčné ihrisko, je tam 
diera v oplotení a chodia si tam detí samovoľne a bez dozoru, kto má od ihriska kľúče ? 
Ing. Lukáš Rusiňak č.127 – dieru treba čím skôr opraviť, aby nedošlo k úrazu a tak sa potom 
dohodnúť, kde, či u koho bude odložený kľúč. 
Starosta odpovedal, že bude potrebné daný problém riešiť, aby ihrisko slúžilo svojmu účelu. 
 
 
 V Litmanovej, 23.5.2018 
 
 
Zapísala: Mária Arendáčová 
                 Pracovníčka OcÚ 

 
 

         Ing. Ján Kormaník 
                 Starosta obce 


