
Zápisnica  

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Litmanová  

konaného dňa 07.11.2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

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

                 Gabriel Rinkovský, Michal Sikorjak 

Neprítomní: Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák, 

Ing. Martin Brilla– kontrolór obce 

Ing. Lukáš Rusiňak – zamestnanec obce 

Mária Arendáčová – zamestnanec obce 

 

Ďalší prítomní: Vasiľ Vislocký, Tatiana Židová, Edita Vislocká,  

 

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 ospravedlnili poslanci Mikuláš 

Rusiňák a Marián Kuščák. Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s 

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

OZ na základe požiadavky prítomných občanov súhlasilo s prerokovaním  bodu č. 8 po bode č. 

3. Následne bol program schválený. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 

5. Informácia o schválení NFP na rekonštrukciu MŠ 

6. Návrh VZN o udeľovaní čestného občianstva, vyznamenaní a cien 

7. Príprava rozpočtu na rok 2019 - návrhy 

8. Problém s dodávkou pitnej vody – návrhy na riešenie 

9. Informácia o aktivitách obce 

10. Žiadosti, rôzne 

11. Záver 

 

Uznesenie č. 227/2018: 

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, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 

           Michal Sikorjak 

Proti: 0,  Zdržalo sa: 0, Neprítomní:2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák 

 

 



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

OZ určilo za zapisovateľa Máriu Arendáčovú a 

zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  

             Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Nadežda Hlinková 

Uznesenie č. 228/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a/ určuje 

za zapisovateľa Máriu Arendáčovú 

b/ volí 

NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Peter Rusiňák a Mgr. Nadežda Hlinková  

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  3. Kontrola uznesení z 25. riadneho zasadnutia  OZ   

V tomto bode vystúpila Mária Arendáčová – zamestnankyňa obce, ktorá predložila 

plnenie  uznesení z 25. riadneho zasadnutia OZ:  

- všetky uznesenia sú splnené,  

- kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 

Uznesenie č. 229/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení z 25. riadneho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  4. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
V tomto bode vystúpil Ing. Lukáš Rusiňak – ekonóm obce, ktorý predložil rozpočtové 

opatrenie č. 3. Informoval poslancov, že návrh dostali e-mailom a preto sa opýtal poslancov, či 

majú ku návrhu nejaké otázky. Keďže žiadne otázky nezazneli, OZ o návrhu hlasovalo 

a následne ho schválilo. 

Uznesenie č. 230/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2018 

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  5. Informácia o schválení NFP na rekonštrukciu budovy MŠ 

V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o schválení žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu materskej školy vo výške 375 764,07 €.  Všetci 

poslanci dostali rozhodnutie o schválení e-mailom a je zverejnené aj na web stránke obce. Obec 

robí potrebné kroky k realizácií projektu. 

 



Uznesenie č. 231/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu materskej 

školy v Litmanovej vo výške  375 764,07 € 

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  6. Návrh VZN o udeľovaní čestného občianstva obce, obecných 

vyznamenaní a cien Obce Litmanová 

 

 Návrh VZN o udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien Obce 

Litmanová bol vypracovaný, zverejnený a poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ 

doručený. Keďže neboli vznesené žiadne doplňujúce podnety, OZ následne  VZN č.1/2018 

jednohlasne schválilo. 

Uznesenie č. 232/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

VZN č.1 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien Obce 

Litmanová. 

 Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

 Na základe podnetu gréckokatolíckeho kňaza Mgr. Rastislava Janička, správcu farnosti 

v Litmanovej, o   udelenie čestného občianstva Prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Mons. ThDr. Jánovi Babjakovi, SJ, PhD., za významný 

duchovný rozvoj obce a prínos pri zveľaďovaní pútnického miesta na hore Zvir, ako aj šírenie 

dobrého mena obce Litmanová, podal starosta obce návrh na udelenie tohto vyznamenania . OZ 

tento návrh prerokovalo a následne schválilo. 

Uznesenie č. 233/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Udelenie čestného občianstva Obce Litmanová  Prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Mons. ThDr. Jánovi Babjakovi, SJ, PhD., za významný 

duchovný rozvoj obce a prínos pri zveľaďovaní pútnického miesta na hore Zvir, ako aj šírenie 

dobrého mena obce Litmanová. 

 Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

K bodu  7. Príprava rozpočtu na rok 2019 – návrhy 

 

 V tomto bode boli poslancami predložené návrhy ku príprave rozpočtu na rok 2019. 

Ing. Jaroslav Rusiňak- navrhol zapracovať finančné prostriedky na najnutnejšiu opravu 

obecných ciest a prispieť určitou finančnou čiastkou na zveľadenie posilňovne. 



Starosta pripomenul, že najnutnejšie opravy obecných ciest boli zrealizované a v súčasnosti 

sa pracuje na projekte kompletnej rekonštrukcie spodnej cesty. Vzhľadom na to, že z dôvodu 

sucha je problém s dodávkou pitnej vody pre obyvateľov, bolo by vhodné vyčleniť finančné 

prostriedky prednostne na pripájanie nových vodných zdrojov. Ohľadom príspevku 

na posilňovňu povedal, že obec platí energie a  bola dohoda,  že vybavenie posilňovne, prípadne 

nejaké drobné opravy,  budú hradené z vybratého vstupného. 

K posilňovni povedal svoj názor aj poslanec Ing. Peter Rusiňák, ktorý sa snaží upratovať 

a udržiavať posilňovňu v dobrom stave. Nie je spokojný s prístupom niektorých, čo tam 

prichádzajú si zacvičiť a po sebe nepoupratujú. Navrhoval stretnutie tých, ktorí tam prichádzajú 

cvičiť a dohodnúť sa na podmienkach. 

 

Michal Sikorjak – navrhol započítať do rozpočtu dotáciu na chod DHZ a TJ Družstevník 

Litmanová v rovnakej výške ako tento rok a vyčleniť finančné prostriedky na opravu múrika 

pri vstupe do KD 

Starosta sa opýtal, ako to vyzerá s futbalom, či budú pokračovať aj v ďalšej sezóne, na čo 

Michal Sikorjak odpovedal, že malo by sa pokračovať, aj keď všetko, čo sa týka futbalu, okrem 

kosenia ihriska, ktoré robí starosta, zabezpečujem sám. 

 

Mgr. Nadežda Hlinková– navrhla vyčleniť FP na opravy a posilnenie obecného vodovodu 

- a na rekonštrukciu KD resp. kuchyne v KD a jej vybavenia 

 

K bodu  8. Problém s dodávkou pitnej vody – návrhy na riešenie 
 V tomto bode rokovania starosta informoval prítomných o pretrvávajúcich 

problémoch s dodávkou pitnej vody z dôvodu dlhodobého nedostatku zrážok. Aj napriek tomu, 

že boli prečistené všetky napojené studničky a boli odstránené poruchy na prívode z jednej 

studničky pod Košariskami kde sme zistili, že v dôsledku zosuvu svahu na odpredaných 

a vyrúbaných pozemkoch lyžiarskemu stredisku, bolo roztrhnuté potrubie na viacerých 

miestach. Tieto poruchy sme postupne lokalizovali, opravili a dnes sa podarilo opraviť ďalšiu, 

ale zatiaľ iba provizórne, ale na zajtra je objednaný bager na výkop a zasýpanie provizórne 

napojeného potrubia. Bude potrebné hľadať a podchytiť ďalšie zdroje v okolí na posilnenie 

prítoku do vodojemu. Odber vody obyvateľmi je väčší ako prítok a tak sú vodojemy prázdne 

a z tohto dôvodu občanom, ktorí majú vyššie položené rodinné domy,  pravdepodobne 

z dôvodu nízkeho tlaku,  údajne voda vôbec netečie. 

Do vodojemu Za Vyšne pole priteká aj voda z prepadu z vodojemu Skicomp,  čo 

zatiaľ občanom napojených na túto vetvu postačuje,  aj keď vodojem je tiež prázdny, takže 

voda, ktorá pritečie, hneď aj odtečie.  

Boli vyčistené aj studničky a vodojem nad školou, z ktorého je zásobovaná vodou MŠ, 

KD, bytovka, fara a niekoľko rodinných domov v tejto časti. Tento zdroj zatiaľ postačuje na 

zásobenie vodou týchto obyvateľov a prevádzok.   

Cestou miestneho rozhlasu sme vyzývali občanov o šetrenie vodou, no nie každý pristupuje 

k tomu zodpovedne a tí, ktorým tečie aj naďalej,  používajú vodu aj na iné účely, ako bolo vo 

výzve. Ak nepoprší a situácia s vodou sa nezmení, bude pravdepodobne potrebné občanom, 

ktorí nerešpektujú výzvy obce, ukladať pokuty. 

Taktiež poznamenal, že v  budúcnosti budeme musieť zdroje vody lepšie podchytiť, pretože 

niektoré presakujú a dochádza k zbytočným stratám.  

 

Vislocký Vasiľ 186:  - zatiaľ som sa nesťažoval, keď som zostal občas bez vody, veď som bol 

na tvojom mieste, tak viem, ako to chodí. Nemal som v úmysle sem prísť, ale okolnosti ma 

donútili prísť na obecné zastupiteľstvo, pretože situácia je neúnosná a sme bez vody už 3 

týždne. V rozhlase sa hlási, že voda je odstavená a pritom pol dedine tečie, aby sme šetrili 



vodou, no neviem akou, keď nám vôbec netečie. Pred týždňom sme boli spolu pri vode, našli 

sme poruchu, bolo potrebne kúpiť hadicu a pustiť ju po vrchu. Ty si to urobil až dnes, týždeň 

voda vytekala do jarku a my sme bez vody. 

Pred 10 rokmi sme zabezpečili vodu prečerpaním cisternou z RD, ty si to teraz odmietol. Mne 

si vtedy povedal: „Berieš plat, tak sa staraj, aby ľudia mali vodu“. Tak teraz sa máš ty spolu 

s poslancami postarať o to, aby sme mali vodu. Teraz je kritická situácia, treba konať urýchlene 

a keď nie ste schopní, tak odstúpte.  

 

Starosta odpovedal: robíme, čo je v našich silách, no možno keby si mi pred 4 rokmi odovzdal 

vodojem v lepšom stave a trasy vodovodných potrubí zakreslené, tak by sa teraz ľahšie hľadali 

poruchy. Občania na novovybudovanej trase nemajú ani vodomerné šachty, vďaka ktorým by 

sa dali poruchy ľahšie odhaliť. Ale problémy z vodou, ktoré nastali, nie sú spôsobené tým, že 

sa obec nestará, ale z dôvodu pretrvávajúceho sucha, čo zatiaľ nevie nikto ovplyvniť. 

Vislocká Edita 184: sme 5 členná rodina a už 2 mesiace bez vody. Pitnú vodu si vieme 

zabezpečiť bandaskami z Hory Zvir, ale pranie a kúpanie chodiť po rodine a to ešte keď mi 

príde dcéra z internátu s plnou taškou,  to je hrozné a na zaplakanie. S tým musíte urýchlene 

niečo robiť. 

Poslanec Ing. Peter Rusiňak navrhoval, aby sa hneď zajtra zabezpečil bager na výkop, nákup 

hadíc a napojenie ďalších studničiek. 

Starosta: neviem, či napojením jeden studničky sa situácia vyrieši, ale bager je objednaný na 

zajtra, môžeme sa tam ísť zajtra spolu pozrieť a skúsime situáciu riešiť na mieste. Navrhol, že 

tí, ktorí majú problém s vodou, keďže sa jedná iba o tri rodiny,  majú možnosť sa osprchovať 

v ubytovni KD.  

Vislocký V. 186: to kde sme, v ktorom storočí žijeme, aby si si z nás robil srandu a miesto toho, 

aby si sa postaral o vodu, tak nás posielaš sa sprchovať do kultúrneho domu? 

Vislocká E. 184: to nemyslíš vážne, pán starosta, to aj návštevu si zoberiem do KD, si starosta 

pre všetkých obyvateľov obce, tak sa postaraj. 

Starosta znova zopakoval, že nedostatok vody je z dôvodu dlhodobého nedostatku zrážok 

a ľudia nerešpektujú výzvy na šetrenie a používajú vodu aj na iné účely ako na pitie, varenie 

a osobnú hygienu. Problém sa nedá rýchlo vyriešiť, ale je spracovaný projekt na posilnenie 

vodovodu a obec musí hľadať finančné prostriedky na jeho realizáciu.  

Poslanci sa dohodli, že hneď na druhý deň preveria situáciu v teréne. Svoju účasť prisľúbili 

poslanci Gabriel Rinkovský a Ing. Peter Rusiňák. 

 

Na základe kritickej situácie so zásobovaním obyvateľov obce pitnou vodou, OZ prijalo 

nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 234/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a/ berie na vedomie 

kritickú situáciu so zásobovaním obce pitnou vodou z dôvodu sucha 

b/ rozhodlo 

o odstávke a regulovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce a to odstavením vodovodu 

za Obšarom v čase od 9,00 hod. dňa 8.11.2018 do 9,00 hod. dňa 10.11.2018 a od 9,00 hod. 

dňa 12.11.2018 do 9,00 hod. dňa 14.11.2018 

c/ žiada 

starostu o rozšírenie vodojemu nad materskou školou a preveriť možnosť napojenia nových 

vodných zdrojov 

d/ preveriť 
možnosti dovozu pitnej vody obyvateľom 

 



Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu 9.Informácia o aktivitách obce 

 

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov: 

-  že obci bola doručená na podpis zámenná zmluva od Slovenského 

vodohospodárskeho podniku na zámenu pozemkov pod garážami pri zástavke  na 

konci obce. S riešením tohto problému začal ešte v roku 2015 a teraz sa to konečne 

podarilo. 

- Obec zaslala žiadosť  o odkúpenie cirkevného pozemku na výstavbu cesty na nový 

cintorín,  

Obec zatiaľ písomnú odpoveď nedostala, ale ústne nám bolo oznámené, že cirkev pozemok 

nepredá, ale opraví cestu na vlastné náklady a bude od obce požadovať finančný príspevok na 

jej realizáciu. 

- V riešení sú aj pozemky pod plánovaným chodníkom, pri bytovke a ďalšie. 

Pozemky vo vlastníctve štátu je možné získať delimitačným protokolom, avšak je 

potrebné, aby OZ prijalo uznesenie k tomuto prevodu formou čestného prehlásenia, 

že na predmetných pozemkoch sú postavené  prístupové cesty, ktoré boli postavené 

pred rokom 1976 a obec sa o nich dlhodobo stará. 

Uznesenie č. 235/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

čestne prehlasuje, 

že prístupová cesta postavená na parcelách číslo KN-C 631/23, KN-C 631/25, KN-C 631/26, 

KN-C 631/28 a KN-C 631/29 je jediná prístupová cesta k rodinným domom, ktoré sa v tejto 

časti obce nachádzajú, bola postavená pred rokom 1976 a obec sa o túto cestu dlhodobo stará. 

Hlasovanie: 

Za: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

            Michal Sikorjak 

Proti: 0,        Zdržalo sa: 0,           Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  10. Žiadosti a rôzne 

 

a) Katarína Šmigeľová 160– Žiadosť o odpredaj pozemku 

V tomto bode vystúpil starosta obce a predložil žiadosť p. Kataríny Šmigeľovej o odkúpenie 

obecného pozemku oproti rodinnému domu. Žiadosť bola vyvesená na úradnej tabuli 

v zákonom stanovenej lehote. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku, 

nakoľko cez tento pozemok prechádzajú inžinierske siete. 

Hlasovanie: 

Za: 0,   

Proti: 5,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,  

Michal Sikorjak 

Zdržalo sa: 0,                   Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

b) Vasiľ Rusiňák 117 – žiadosť o odpustenie poplatku za vodu z dôvodu častého  

výpadku vody alebo ak tečie,  tak má slabý tlak. 

 



Hlasovanie: 

Za: 0,   

Proti: 3, Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Michal Sikorjak 

Zdržalo sa: 2, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing.Peter Rusiňák,   

Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením poplatku za údržbu verejného vodovodu. 

Uznesenie č. 236/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

nesúhlasí 

s odpustením poplatku za údržbu verejného vodovodu. 

 

c/ Starosta požiadal o preplatenie zostatku dovolenky na konci funkčného obdobia 

Uznesenie č. 237/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce na konci funkčného obdobia 

 Hlasovanie: 

Za: 4,  Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,   

Proti: 1,  Michal Sikorjak                 Zdržalo sa: 0,          

Neprítomní: 2,  Mikuláš Rusiňák, Marián Kuščák  

 

K bodu  11. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí OZ. Taktiež poďakoval poslancom i kontrolórovi obce  za spoluprácu 

počas celého funkčného obdobia, 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:...................................... 

         Mária Arendáčová 

          

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

                                                                              Ing. Ján Kormaník 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Peter Rusiňák              ......................................... 

 

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


