
Zápisnica  

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Litmanová  

konaného dňa 13.09.2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

Poslanci : Mgr.Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Marián Kuščák, 

Michal Sikorjak, Gabriel Rinkovský – prišiel 17:10 

Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, 

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak – zamestnanec obce 

Bc. Michal Rinkovský – zamestnanec obce 

 

Ďalší prítomní: Anna Mrugová, Vasiľ Beňo, Anna Kleinová 

 

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 pre práceneschopnosť ospravedlnil poslanec Mikuláš 

Rusiňák. Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ. Program bol zverejnený na webstránke obce a aj na úradnej tabuli. OZ 

následne program schválilo. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Rekonštrukcia kuchyne MŠ 

5. Litmanovské slávnosti 2018 – zhodnotenie 

6. Informácia o aktivitách obce 

7. Žiadosti, rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Uznesenie č. 219/2018: 

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,  Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak,Ing. Peter Rusiňák, Marián Kuščák, 

Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržalo sa: 0, Neprítomní: Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  

 

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

OZ určilo za zapisovateľa Ing. Lukáša Rusiňaka,  zvolilo NK a overovateľov 

zápisnice:  

Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak  



 

Uznesenie č. 220/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

volí 

NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

K bodu  3. Kontrola uznesenia z 24. riadneho zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak, ekonóm obce, ktorý predložil plnenie  

uznesení z 24. riadneho zasadnutia OZ:  

- všetky uznesenia sú splnené,  

- kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 

 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 24. riadneho zasadnutia OZ. 

 

K bodu  4. Rekonštrukcia kuchyne MŠ 
V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že prevádzka materskej školy bola 

spustená o týždeň neskôr. Dôvodom boli práce naviac, ktoré neboli pôvodne rozpočtované, 

ale bolo potrebné ich urobiť počas rekonštrukcie kuchyne v MŠ. Bolo nutné vymeniť 

rozvodnú skriňu, spraviť nové elektrické rozvody, novú priečku, nové odsávanie vzduchu 

a omietku na strope a stenách. Starosta taktiež vysvetlil, že počas rekonštrukcie sa zmenil 

zákon a bolo potrebné niektoré veci konzultovať s hygienou, aby prevedené práce boli 

v súlade s novým zákonom. V tejto súvislosti navrhol OZ schváliť tieto práce naviac vo výške 

5 800 €. Práce v kuchyni v MŠ a v priľahlých priestoroch stále prebiehajú. S prácami, ktoré 

v kuchyni MŠ boli vykonané, je starosta obce spokojný a čoskoro budú fotografie 

z rekonštrukcie zverejnené na stránke obce. Poslanec Michal Sikorjak sa informoval prečo 

boli do rekonštrukcie MŠ zapojení zamestnanci obce, keď rekonštrukciu MŠ mala realizovať 

firma, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo. Starosta odpovedal, že vzhľadom na rozsah 

prác naviac bolo potrebné ich zapojiť, aby sa výdavky na rekonštrukciu ešte viac nenavýšili 

a aby sa stihol termín ukončenia prác tak, aby bolo možné škôlku otvoriť. Do spoločnej 

konverzácie sa zapojil aj prítomný občan Vasiľ Beňo, ktorý povedal, že strecha MŠ je 

zhrdzavená a v budúcnosti si vyžiada určitú investíciu. Poslanec Marián Kuščák reagoval na 

tento podnet tým, že v MŠ sa zrealizovali len práce, ktoré boli najnutnejšie. Starosta 

pripomenul, že je podaný projekt na celkovú rekonštrukciu budovy MŠ, ktorá zahŕňa aj 

výmenu strechy, okien, kúrenia a zateplenie celej budovy. Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na túto rekonštrukciu bol posunutý na ďalšie posudzovanie a jeho schválenie 

vyzerá nádejne.   

 

Uznesenie č. 221/2018: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

úhradu prác naviac, ktoré bolo potrebné zrealizovať počas rekonštrukcie kuchyne MŠ vo 

výške 5 800 € a prislúchajúce rozpočtové opatrenie. 

 



Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

K bodu  5. Litmanovské slávnosti 2018 - zhodnotenie 

V tomto bode starosta zhodnotil Litmanovské slávnosti, ktoré sa konali 28.07.2018. 

Informoval, že podujatiu prialo počasie a tak sa na slávnostiach zúčastnilo viac ľudí ako po 

minulé roky. Ľudia sa zabávali a užívali si posedenie pri speve, tanci a dobrom jedle. 

Kultúrny program slávnosti spestrili FS Barvinok z Kamienky, FS Poľana z Jarabiny a FS 

Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, za čo im starosta poďakoval, ako aj všetkým domácim 

účinkujúcim a FS Majdan z Litmanovej. Starosta zaznamenal výhrady k tomu, že tradičné 

jedlá nevarila obecná kuchyňa. Avšak, situácia nedovolila pripraviť jedlá v obecnej kuchyni 

pretože v tom čase bola kuchárka a zamestnankyne kuchyne práceneschopné. Z tohto dôvodu 

tradičné jedlá pripravovala firma zo susednej obce Kamienka. Obci bola na slávnosti 

schválená dotácia od Prešovského samosprávneho kraja vo výške 800 €. Zo schválenej 

dotácie boli vyplatené faktúry za účinkovanie súborov a ostatné faktúry súvisiace s 

organizáciou slávnosti. Vyúčtovanie bolo zaslané Prešovskému samosprávnemu kraju a čaká 

sa na jej preplatenie. V závere zhodnotenia slávností starosta poďakoval všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave a realizácií tohto podujatia a rovnako zdôraznil, že úroveň organizácie 

tohto podujatia z roka na rok stúpa. Poslanec Gabriel Rinkovský sa opýtal ako fungovala 

kuchyňa v KD počas slávnosti, keďže tam nebola zodpovedná osoba. Starosta odpovedal, že 

počas celej akcie tam bol vždy prítomný niekto zo zamestnancov obce. Do konverzácie sa 

zapojil aj poslanec Ing. Jaroslav Rusiňak, ktorý sa informoval prečo počas slávnostného 

obedu po hlavnej púti na horu Zvir bola zatvorená kuchyňa v KD. Starosta odpovedal, že 

nešlo o akciu pod hlavičkou obce a on akciu len sprostredkoval. Na túto odpoveď Ing. 

Jaroslav Rusiňak oponoval tým, že akcia bola dohodnutá v predstihu a tak mal zabezpečiť, 

aby prebehla bez komplikácií. Starosta sa snažil problém riešiť, a keďže sa mu nepodarilo 

zohnať náhradu za práceneschopné zamestnankyne, dohodol sa s farárom, že strava bude 

podaná kateringovou spoločnosťou. Odmietol námietku, že problém bol riešený na poslednú 

chvíľu. Vzniknutý problém riešil priebežne s farárom a pomáhal zabezpečiť náhradné 

riešenie, ktoré nakoniec bolo zrealizované. Postupne sa k tejto téme vyjadrili aj ďalší 

poslanci. Poslanec Ing. Peter Rusiňák vyjadril názor, že obec musí zabezpečiť plynulý chod 

kuchyne, aby zvládala akcie alebo zatvoriť prevádzku. Ďalší z poslancov Marián Kuščák je 

toho názoru, že keď nevieme poskytnúť požadované služby, nemali by sme brániť kateringu 

v prístupe do kuchyne v KD. Taktiež podotkol, že takéto problémy nebudeme musieť riešiť, 

ak kuchyňa v KD bude poskytovať kvalitné služby. Poslanec Michal Sikorjak sa informoval, 

či by nebolo možné variť pre dôchodcov v kuchyni v MŠ. Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, 

že treba nad touto možnosťou porozmýšľať alebo dať priestory KD do prenájmu. V závere 

tohto bodu poslankyňa Mgr. Nadežda Hlinková zhodnotila, že v zabezpečovaní chodu 

kuchyne starosta zlyhal. Starosta sa vyjadril, že kuchárku priebežne zháňal aj na úrade práce, 

avšak nepodarilo sa mu to. V súčasnosti je situácia taká, že sa v kuchyni varí, ale kvôli 

obnoveným zdravotným problémom kuchárky a jej pravdepodobnému odchodu na PN má 

starosta zabezpečené náhradné riešenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

zhodnotenie Litmanovských slánosti 2018 

 



K bodu  6. Informácia o aktivitách obce 

V úvode tohto bodu rokovania vystúpil lesník obce Bc. Michal Rinkovský, ktorý 

predniesol správu o hospodárení v lesoch obce Litmanová:  

 

V jarnom období v obecných lesoch prebiehalo uhadzovanie haluziny  po obnovnej 

ťažbe v poraste 502A1 ( Šitnik ), ktoré sme vykonali svojpomocne s obecnými 

zamestnancami. Ďalej sa vykonávala príprava plochy po ťažbe pre prirodzené zmladenie v 

poraste 462A1. 

 

Nasledovne v mesiacoch apríl a máj sa uskutočnilo zalesňovanie plôch a to v 

porastoch 494A2 ( Faklivka ) na ploche 0,87 ha, ďalej v poraste 502A2 na ploche 0,50 ha, na 

týchto plochách bolo vysadené 11 650 ks sadeníc v drevinovom zložení Smrek obyčajný, 

Borovica lesná, Smrekovec opadavý a Jedľa biela. Zalesňovanie bolo sprostredkované 

subdodávateľom z dôvodu na množstvo prác a aby sa neznehodnotili sadenice, ktoré boli 

uložené v snehovej jame.   

 

Ťažba sa sústredila v lokalite Hranostivec v poraste 432A1, kde sa vykonala obnovná 

ťažba, ktorú vykonával zazmluvnený dodávateľ. Následne po zistení kalamity v poraste 

417_0 a 418_1 a 418 _2 ( Hrebiň ) sme pozastavili úmyselnú ťažbu a  ako nám zákon ukladá 

spracovali kalamitu. 

 

V roku 2018 sa uskutočňovali práce súvisiace s údržbou lesnej dopravnej siete ( LDS ) 

a skladov dreva. Čistenie okrajov LDS v lokalitách Cirkevna – Zväzisko v rozsahu cca 650 

bm vlastnými pracovníkmi. V lesnom sklade dreva v lokalite Hranostivec bol potrebný 

vzhľadom na zamokrenie odvoznej cesty násyp makadamu a uloženie odvodňovacích rúr. Na 

mieste boli uložené rúry na vytvorenie priepustov a následne boli vytvorené aj melioračné 

zábrany. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

správu o hospodárení v lesoch obce Litmanová 

 

 Následne v tomto bode rokovania starosta informoval prítomných o pretrvávajúcich 

problémoch s vodou. Jeden z problémov je vo vodojeme Za Obšarom. Na tento vodojem je 

napojených viacero zdrojov vody. Obec v minulosti predala pozemky v tejto lokalite 

Lyžiarskemu stredisku Skicomp Fakľovka. Došlo k vyrúbaniu lesného porastu a k úpravám 

svahu v dôsledku čoho došlo k zosunutiu svahu. Zosunutím svahu sa roztrhli rúrky, ktoré 

privádzali vodu do vodojemu. Starosta dal návrh OZ, aby obec naspäť odkúpila tieto pozemky 

vo výmere  7015 m2 za cenu, za ktorú sa v minulosti predali. V žiadosti o odkúpenie 

pozemkov uvedie aj dôvod prečo chce obec pozemok naspäť odkúpiť. Taktiež poznamenal, že 

v  budúcnosti bude potrebné zdroje vody lepšie podchytiť, aby sa voda nestrácala ešte pred 

tým, ako pritečie do vodojemu. Treba chrániť pozemky, kde sa tieto zdroje nachádzajú, aby sa 

predišlo poškodeniu, prípadne strate vodných zdrojov.  

 

Uznesenie č. 222/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a) schvaľuje 

zámer odkúpenia pozemkov na parcelách  KNC č. 605/3 a KNC č. 606/108  za cenu za ktorú 

obec Lyžiarskemu stredisku Skicomp Fakľovka odpredala,  čo činí 6 383 € 

 



Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

V závere tohto bodu rokovania starosta informoval prítomných, že Slovenská pošta sa 

rozhodla zrušiť Poštovné stredisko Litmanová. Slovenská pošta vypovedala nájomnú zmluvu 

s obcou a požaduje ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. Poštové služby budú zabezpečené 

poštou Jarabina. 
 

Uznesenie č. 223/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a) schvaľuje 

ukončenie zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou dohodou ku koncu roka 2018 
 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

K bodu  7. Žiadosti a rôzne 

a) Ján Petrík, Litmanová 205 – Žiadosť o odpredaj pozemku 

V tomto bode vystúpil starosta obce a predložil žiadosť p. Jána Petríka o odkúpenie obecného 

pozemku parcela KNC č. 634/35. Žiadosť bola vyvesená na úradnej tabuli v zákonom 

stanovenej lehote. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom. Navrhuje však žiadateľovi 

prevod pozemku zámennou zmluvou, za pozemok pre potreby obce.  

 

Uznesenie č. 224/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

zámer prevodu pozemku formou zámennej zmluvy medzi Jánom Petríkom a Obcou 

Litmanová 

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

b) Mikuláš Rusiňák a manž. Helena r. Knapová, Litmanová 109 – Žiadosť o kúpu 

pozemku KNC č. 615/48 

 

Ďalej v tomto bode programu bola predložená žiadosť p. Mikuláša Rusiňáka a manželky 

Heleny o odkúpenie pozemku KNC č. 615/48. Žiadosť bola vyvesená na úradnej tabuli 

v zákonom stanovenej lehote. Túto žiadosť obecné zastupiteľstvo prerokovalo a nesúhlasí s 

odpredajom. Navrhuje žiadateľovi prevod pozemku zámennou zmluvou. 

 

Uznesenie č. 225/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 



zámer prevodu pozemku formou zámennej zmluvy medzi Mikulášom Rusiňakom a jeho 

manž.  a Obcou Litmanová  

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

c) Ján Vislocký, Litmanová 184 – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo taktiež prerokovalo žiadosť p. Jána Vislockého o odkúpenie časti 

pozemku KNE parcela č. 551/2, podľa skutočného zamerania stavby, ktorá zasahuje do 

obecného pozemku.  OZ aj v tomto prípade navrhlo žiadateľovi prevod pozemku zámenou 

zmluvou. 

 

Uznesenie č. 226/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

zámer prevodu pozemku formou zámennej zmluvy medzi Jánom Vislockým a Obcou 

Litmanová  

Hlasovanie: 

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

Rusiňák, Marián Kuščák, Michal Sikorjak 

 

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

 

K bodu 8. Diskusia 

 

Anna Kleinová informovala OZ o prácach na ich pozemku. Minulý rok sa začali na ich 

pozemku zhromažďovať splašky od susedov a následne im začalo zamákať do rodinného 

domu. Problém nastal pravdepodobne vtedy, keď sa kopal plyn. Rúry, ktoré viedli popod 

cestu sa zalomili a nedošlo k ich oprave. Minulý rok to chceli dať do poriadku, a tak 

kontaktovali starostu o 16 hod. Starosta im povedal, že už je po pracovnej dobe a momentálne 

sa nemôže dostaviť na ich pozemok, pretože je v lese na poľovačke. Prišiel k rodinnému 

domu večer okolo 19 hod. Oni na vlastné náklady rozkopali cestu, osadili nové odvodové rúry 

a cestu dali do pôvodného stavu. Tento rok sa problém zopakoval, pretože ich začala 

zaplavovať voda z jarku, ktorý tečie poza ich pozemok. Keďže starosta minulý rok neprišiel 

ako chceli, tento rok ho nekontaktovali. Prekopali cestu po tej istej trase ako minulý rok 

a osadili odvodové rúry nižšie, aby odvádzali aj vodu z jarku. Prekopanú cestu dali zase do 

pôvodného stavu. Počas vykonávania týchto prác sa pri nich zastavil starosta a informoval 

ich, že nemajú povolenie na prekopanie cesty.   

 

Starosta obce sa vyjadril, že jeho postup bol správny, keďže p. Anna Kleinová dvakrát 

porušila stavebný zákon tým, že vykonávala práce bez súhlasu stavebného úradu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

vystúpenie Anny Kleinovej 

Anna Mrugová informovala OZ o problémoch, ktoré vznikli pri ohradzovaní jej pozemku. 

Počas výstavby plota ju starosta písomne vyzval, že na práce, ktoré začala realizovať je 



potrebný súhlas obce a drobnú stavbu ohlásiť v zmysle stavebného zákona, k čomu je 

potrebné zdokladovať vlastníctvo k pozemku, na ktorom výstavbu plota realizuje.  

 

starosta obce: 

Obecný úrad je aj stavebný úrad, a keďže p. Mrugová začala stavbu bez povolenia, obec jej 

zaslala výzvu na doloženie dokladov k predmetnej nehnuteľnosti. Pozemok, na ktorom p. 

Mrugová začala realizovať drobnú stavbu je na katastri nehnuteľnosti vedený ako pozemok 

Slovenskej republiky, a preto ak bude v stavbe pokračovať bude jej uložená pokuta. Povolenie 

na drobnú stavbu jej bude vydané až po vysporiadaní pozemku.  

 

Po výpovedi starostu p. Mrugová predložila poslancom kúpne zmluvy k predmetnej 

nehnuteľnosti, ktoré majú údajne preukazovať, že predmetné pozemky kúpila. Starosta 

reagoval, že mal možnosť do tejto zmluvy nahliadnuť a predmetné pozemky tam neboli 

zapísané. A že ak nesúhlasí s rozhodnutím obce tak odvolacím orgánom vo veciach výstavby 

je Okresný úrad Prešov. 

 

Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že p. Mrugová ma osloviť tých, ktorí zapríčinili tento 

skutkový stav. Nikto z prítomných na zastupiteľstve nie je zodpovedný za tento stav. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

vystúpenie Anny Mrugovej 

 

Vasiľ Beňo informoval OZ o neporiadku pri kontajneroch nachádzajúcich sa pri materskej 

škole a o visiacich telekomunikačných kábloch pred jeho rodinným domom súp. č. 15. 

Taktiež navrhol, či by nebolo možné zriadiť autobusovú zastávku pri materskej škole. 

 

Michal Sikorjak informoval, že aj na futbalovom ihrisku treba riešiť visiace 

telekomunikačné káble a posunúť telekomunikačné stĺpy, aby sa nenachádzali tak blízko 

hracej plochy.  

 

Ing. Jaroslav Rusiňák informoval, že pri materskej škole bola v minulosti autobusová 

zastávka na znamenie. 

 

Bc. Michal Rinkovský sa vyjadril, že za neporiadok pri kontajneroch sú zodpovední 

obyvatelia obce, pretože nerešpektujú upozornenia obce. Obyvatelia obce majú možnosť 

bezplatne si vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad na obecnom úrade. 

 

Starosta obce vie o visiacich telekomunikačných kábloch pred rodinným domom súp. č. 15 a 

aj na futbalovom ihrisku. Zaslal žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, avšak doteraz  sa 

premiestnenie telekomunikačných stĺpov nezrealizovalo.  Teda upovedomil kompetentných, 

ale doposiaľ nedošlo k náprave, napr. aj pri rodinnom dome č.62. Prisľúbil, že preverí v akom 

je to stave. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

vystúpenie Vasiľa Beňa 

 

Mgr. Nadežda Hlinková sa opýtala starostu obce akú ma predstavu o fungovaní kuchyne 

v KD. 



 

Starosta obce odpovedal, že za práceneschopnú kuchárku už má náhradu, takže prevádzka by 

nemala byť prerušená. Ďalšie fungovanie kuchyne, ale aj ubytovne v KD závisí od toho, či 

bude spustená lyžiarska sezóna. Avšak, ak obec chce poskytovať kvalitnejšie služby či už 

v kuchyni, alebo aj v ubytovni, bude potrebné pouvažovať nad ich modernizáciou. 
 

Marián Kuščák navrhol dohodnúť podmienky akcie Mikuláš 2018, ktorú organizuje 

gréckokatolícky farský úrad v spolupráci s obcou. Podmienky neboli na OZ prerokované.  

Informoval tiež o tom, že: 

 

 je potrebné označiť budovu obecného úradu, pretože návštevníci obce nevedia kde sa 

obecný úrad nachádza.  

 vybudovať kanál pri odbočke Za Hurkalu – kde počas dažďa voda steká do dvorov 

pod cestou  

 

Starosta obce navrhol pripomienky Mariána Kuščáka zapracovať do rozpočtu na rok 2019. 
 

Ing. Peter Rusiňák poďakoval starostovi za vykonanú prácu a poslancom za spoluprácu 

počas celého funkčného obdobia. 

 

V závere diskusie starosta oboznámil prítomných poslancov, že zamestnanci obce robia 

značnú časť práce v lese, takže bude potrebné v budúcom roku prijať ešte jedného 

zamestnanca. Treba na to myslieť aj pri plánovaní rozpočtu na rok 2019. Poznamenal, že 

počas končiaceho sa funkčného obdobia obec hospodárila dobre, dôkazom čoho je, že obec 

v súčasnosti nemá žiaden úver a z ušetrených peňazí zrealizovala kompletnú vnútornú 

rekonštrukciu materskej školy a kuchyne.   

 

K bodu  9. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí OZ. Taktiež poďakoval poslancom a zamestnancom obce  za spoluprácu 

počas celého funkčného obdobia, a hlavne poslancom, že podporili projekty, ktoré slúžia 

občanom, či to už bolo verejné osvetlenie, rekonštrukcia MŠ, opravy obecného vodovodu, 

obecnej cesty ako aj veľa ďalších aktivít obce. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 hod. 

 

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

              Ing. Lukáš Rusiňak 

    ekonóm obce 

        

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

                                                                              Ing. Ján Kormaník 

        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jaroslav Rusiňák      ......................................... 

 

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


