
Zápisnica  
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Litmanová  

konaného dňa 20.06.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní : Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak – zamestnanec obce 

 
Ďalší prítomní: Iveta Hlinková – predsedníčka OZ “Folklórny súbor Majdan Litmanová“ 

 

K bodu 1. Otvorenie 
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, Marián Kuščák, 
Michal Sikorjak. 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 2018 
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017 
6. Záverečný účet obce Litmanová za rok 2017 
7. Rekonštrukcia kuchyne MŠ 
8. Verejné zhromaždenie 20.05.2018 
9. Litmanovské slávnosti 2018 
10. Žiadosti, rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
Uznesenie č. 207/2018: 
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: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0, Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
 
 



K bodu 2. Určenie zapisovateľa avoľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľa Ing. Lukáša Rusiňaka, zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  

Gabriel Rinkovský a Mgr. Nadežda Hlinková  
 
Uznesenie č. 208/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Gabriel Rinkovský a Mgr. Nadežda Hlinková 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak  
 
K bodu  3. Kontrola uznesenia z 22. riadneho zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak, ekonóm obce, ktorý predložil plnenie  
uznesení z 22. riadneho zasadnutia OZ:  

- všetky uznesenia sú splnené,  
- kontrola uznesení je prílohou zápisnice 
 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 22. riadneho zasadnutia OZ. 
 
K bodu  4. Plán kontrolnej činností HK na 2. polrok 2018 

Kontrolór obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Litmanová na II. polrok 2018. Tento plán je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 209/2018: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2018 a poveruje ho 
vykonaním kontrol.  
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,   Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
K bodu  5.  Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2017 

Hlavný kontrolór  predložil svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017 
a zároveň uviedol, že návrh záverečného účtu obce za rok 2017 ako aj celkové spracovanie 
ekonomickej agendy v obci za rok 2017 je vedené prehľadným a precíznym spôsobom, čo 
svedčí o kvalitnej práci ekonóma obce. Hlavný kontrolór obce odporučil OZ schváliť záverečný 
účet obce za rok 2017 bez výhrad.  Uvedené stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu 
zápisnice. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 
 
 



K bodu  6. Záverečný účet obce Litmanová za rok 2017 
V tomto bode bol predložený na schválenie návrh Záverečného účtu obce Litmanová za 

rok 2017. Ekonóm obce informoval, že záverečný účet bol poslancom OZ zaslaný v predstihu 
na ich emailové adresy a vyzval prítomných poslancov, aby sa pýtali na konkrétne položky 
ktoré im nie sú jasné. K návrhu záverečného účtu nemali prítomní poslanci žiadne otázky. Po 
prerokovaní bol následne záverečný účet poslancami schválený.  

 
Uznesenie č. 210/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
a) schvaľuje 
Záverečný účet obce Litmanová za rok 2017 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 
Z. z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  
s výrokom: 
 

„celoročné hospodárenie bez výhrad“. 
 
b) schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu vo výške 40 939,12 € z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 
a zostatku finančných operácií, 
 
c) schvaľuje 
použitie zisku z  podnikateľskej činnosti vo výške 155,62 € na vybavenie kuchyne 
podnikateľskej činnosti.  
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,   Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
K bodu  7. Rekonštrukcia kuchyne MŠ 

Starosta informoval, že o našej žiadosti o nenávratnu finančnú pomoc cez projekt 
Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na celkovú rekonštrukciu MŠ ešte nebolo rozhodnuté, 
ale naša žiadosť bola doplnená a posunutá na posudzovanie. Keďže hygiena tlačí obec do 
rekonštrukcie kuchyne MŠ, OZ rozhodlo, že ak nebude rozhodnuté o žiadosti do prázdnin, obec 
urobí rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Na základe toho bolo vyhlásené výberové konanie na 
rekonštrukciu MŠ. Prihlásili sa tri firmy z ktorých bola vybratá firma s najvýhodnejšou 
ponukou, s touto firmou bola následne podpísaná zmluva o dielo a rekonštrukcia by sa mala 
zrealizovať v čase prázdnin teda v mesiacoch júl a august. V tejto súvislosti navrhol použiť 
rezervný fond na prefinancovanie tejto investície vo výške 42593,11 € s DPH. 
 
 Uznesenie č. 211/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
Použitie rezervného fondu vo výške 42500,-€ na prefinancovanie rekonštrukcie kuchyne MŠ.  
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
 



K bodu  8. Verejné zhromaždenie 20.5.2018 
 V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý  informoval prítomných  poslancov 
o priebehu konania verejného zhromaždenia. Povedal, že podrobnosti sú uvedené v zápisnici 
z verejného zhromaždenia a preto kto má záujem môže si to prečítať, ale poďakoval tým 
poslancom, ktorí sa ho zúčastnili a poukázal na niektoré veci, ktoré vytkli občania na tomto 
verejnom zhromaždení. Podľa neho boli niektoré vypovedane z neznalosti pomerov v KD. 
Informoval, že všetko čo bolo kúpene do kuchyne KD nešlo z rozpočtu obce, ale 
z prevádzkových príjmov podnikateľskej činnosti. Boli nakúpené napr. nerezové stoly, regále, 
taniere, džbány, misy, obrusy, práčka atď. Podotkol, že v kuchyni KD sú 3 pracovníčky a nie 
3 kuchárky. Je tam 1 kuchárka, 1 žena ktorá má na starosti ubytovňu a 1 vypomáha ako 
upratovačka, ktorá upratuje aj obecný úrad, dom smútku, pomáha pri kosení cintorínov 
a verejného priestranstva. Taktiež oboznámil prítomných poslancov s tým, že v kuchyni KD 
bola kontrola z hygieny a väčšina zo zistených nedostatkov bola odstránená. V závere tohto 
bodu skonštatoval, že niektoré podnety z verejného zhromaždenia nie je možné vyfinancovať 
z podnikateľskej činnosti a preto ak ich chceme zrealizovať je potrebne ich prerokovať na 
zasadnutiach OZ a zapracovať do rozpočtu obce. 
      
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
berie na vedomie 
informáciu starostu o konaní verejného zhromaždenia občanov zo dňa 20.5.2018 
 
K bodu  9. Litmanovské slávnosti 2018 
 V tomto bode starosta informoval, že na príprave Litmanovských slávnosti sa 
intenzívne pracuje. Na základe výzvy PSK na podporu kultúrnych podujatí bola zaslaná 
žiadosť o dotáciu vo výške 2 tisíc eur na prefinancovanie Litmanovských slávnosti. Starosta 
komunikoval o možnej podpore Litmanovských slávnosti aj s prednostom okresného úradu, 
ktorý tiež prisľúbil podporu.  Podujatie by sa malo konať v areáli kultúrneho domu dňa 
28.7.2018.. Kultúrny program v sále KD a po obede voľný program vonku. Je zabezpečené 
ozvučenie, atrakcie pre deti, PZ Gríň Litmanová prisľúbilo guláš, poľovnícku výstavku 
a súťaže pre deti.. Občerstvenie na tejto akcií zabezpečí Marián Kuščák. Na podujatí vystúpi 
domáci FS MAJDAN Litmanová a účasť prisľúbili aj folklórne súbory Poľana Jarabina, 
Barvinok Kamienka a sme v jednaní s FS Staroľubovňan. Pripravuje sa aj ukážka života 
našich predkov pod vedením Michala Hlinku, Litmanová 125 a bude aj ochutnávka 
tradičných jedál, ktoré pripraví kolektív kuchyne. Na podnet poslancov starosta prisľúbil 
zabezpečiť slnečníky na túto akciu. V závere tohto bodu rokovania hlavný kontrolór obce 
podal informáciu z kontroly povinnosti obce pri odvádzaní zrážkovej dane  za platby 
umeleckých výkonov, umeleckých diel za rok 2017 a upozornil, že treba si na to dať pozor pri 
organizovaní tohtoročného podujatia. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
berie na vedomie 
informáciu starostu o príprave Litmanovských slávnosti a informáciu HK z kontroly povinnosti 
obce pri odvádzaní zrážkovej dane za platby umeleckých výkonov, umeleckých diel za rok 
2017 
 
 
 
 
 
 



K bodu  10. Žiadosti, rôzne 
a) Vasiľ Simák, 192– Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 
V tomto bode vystúpil starosta obce a predložil žiadosti p. Vasiľa Simáka o odkúpenie 
pozemku pod garážou parcela č.147 o rozlohe 32 m2. Žiadosť bola vyvesená na úradnej tabuli 
v zákonom stanovenej lehote. 
 
Uznesenie č. 212/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 v súlade s § 9a ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n .p.  
schvaľuje 
predaj pozemku Vasiľovi Simakovi, Litmanová 191, parcelu KN-C č. 147  o výmere 32 m2  
za cenu 5 €/m2 
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,   Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák,  Michal Sikorjak 
 

b) Vasiľ Simák,  Litmanová 192 – Žiadosť o odkúpenie pozemku  
            Pavol Belanec, Litmanová 174 – Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
Ďalej v tomto bode programu boli predložené žiadosti p. Vasiľa Simáka,  p. Pavla Belanca 
o odkúpenie časti pozemku parcely č. 149/1. Tieto žiadosti OZ prerokovalo a nesúhlasí 
s odpredajom. 
 

c) Ján Dzadik a Viera Dzadiková, Litmanová 123 – Žiadosť o odpredaj pozemku 
 
OZ taktiež prerokovalo žiadosť o zámere odpredaja časti pozemku parcely č. 570/9, ktorý sa 
nachádza pred rodinným domom  žiadateľov - Litmanová 146.  
 
Uznesenie č. 213/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zámer odpredaja časti pozemku z parcely č. 570/9 o výmere cca  25m2 pred rodinným domom 
žiadateľov po zameraní geometrickým plánom, ktorý zameria existujúce body vonkajšieho 
oplotenia za cenu 5 €/m2. Geometrický plán bude na náklady žiadateľov. 
 

Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,     Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
Po prerokovaní žiadosti starosta obce predložil :  
 

d) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Litmanová na nové volebné 
obdobie r. 2018 -2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

 
 
 



Uznesenie č. 214/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
určuje 
výkon funkcie  starostu Obce Litmanová v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 v rozsahu 
1, t. z. v plnom rozsahu 
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,       Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 

e) Návrh na počet poslancov Obce Litmanová na nové volebné obdobie  r. 2018 -2022 na           
7 poslancov 

 
Uznesenie č. 215/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
určuje 
počet poslancov Obce Litmanová v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 na 7 poslancov 
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,      Zdržalo sa: 0,      Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák,  Michal Sikorjak 
 

f) Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Litmanová pre voľby poslancov do 
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2012, a to : 1 volebný obvod.  

 
Uznesenie č. 216/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
určuje 
volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného (mestského) zastupiteľstva pre volebné 
obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 1 volebný obvod 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,      Zdržalo sa: 0,      Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák,  Michal Sikorjak 
 

g) V závere tohto bodu rokovania starosta obce informoval, že sa zúčastnil na valnom 
zhromaždení  Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) a je možnosť odpredať 
akcie PVS za cenu min. 3,30€/ks  - max. 4,00€/ks. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
berie na vedomie 
informáciu o možnom odkúpení akcií PVS 
 



Taktiež informoval prítomných poslancov: 
• o tom, že sa pripravuje výzva na opravu ciest a mostov. Spoluúčasť obce je 0 % a najvyššia 

výška podpory v rámci výzvy by mala byť 150 tisíc €.   
• Že sa pripravuje projekt na cestu od súp. č. 5 po súp. č. 191, ktorý by bol financovaný 

z prostriedkov MAS PpR (Miestná akčná skupina - Partnerstvo pre región), ktorého sme 
členmi, v max. výške 25 tisíc €. 

• Spracováva sa projekt na posilnenie obecného vodovodu za Vyšným poľom. 
 
Uznesenie č. 217/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu ciest a mostov a zapojenie sa do 
pripravovanej výzvy 
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,    Zdržalo sa: 0,       Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
Uznesenie č. 218/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu od  súp. č. 5 po súp. č. 191 
 
Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 
 
Proti: 0,     Zdržalo sa: 0,      Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 
 
K bodu 11. Diskusia 
starosta obce informoval o prevzatí protipovodňového vozíka o ktorý obec žiadala cca pred 
rokom. Vozík bol slávnostne odovzdaný v Prešove za účasti ministerky vnútra SR, rozšíri 
vybavenie prostriedkov DHZ Litmanová a bude slúžiť pre potreby obce. 
  
Mgr. Nadežda Hlinková – informovala o zlom stave prístupovej cesty k rodinnému domu súp. 
č. 89.  
starosta obce odpovedal: Prístupová cesta k spomínanému domu nie je na obecnom pozemku, 
ale na pozemku neznámych vlastníkov. Bola zaslaná žiadosť na Slovenský pozemkový fond na 
vysporiadanie pozemku pod prístupovou cestou.  
 
V závere diskusie OZ prerokovalo informáciu o probléme s odtokovou vodou v časti Luhy 
a perspektívne súhlasí s uložením kanalizačného potrubia avšak podmienkou je majetkové 
vysporiadanie pozemkov pod plánovanou výstavbou chodníka. Vyzýva občanov, aby 
bezodplatne previedli svoje časti parciel pod chodníkom za týmto účelom, aby mohla obec 
vybudovať chodník a vyriešiť aj problém s odtokovou vodou čo najskôr. 
  
 
 
 
 



K bodu  12. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a  zasadnutie OZ ukončil. 
 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 hod. 
 

Zapísal :  ...................................................... 

               Ing. Lukáš Rusiňak 

        ekonóm obce 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

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


