
Zápisnica 

z 1.  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného  dňa 07.12. 2018 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

 

Program  zasadnutia: 
1.  

a) Otvorenie.  

b) Určenie zapisovateľa.  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,  

    odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného  

    obecného zastupiteľstva.  

d) Príhovor odchádzajúceho starostu.  

e) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

    zasadnutia novozvolenou starostkou. 

f) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.    

g) Vystúpenie novozvolenej starostky.  

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, voľba NK a overovateľov zápisnice.  

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

4. Návrh na zástupcu starostky obce. 

5. Návrh na zriadenie obecnej rady a jej predsedu.  

6. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií a voľba jej členov.  

7. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba predsedov komisií . 

8. Určenie platu starostky obce.  

9. Návrh na úpravu schváleného rozpočtu na rok 2018 podľa potreby na jednotlivé kapitoly.  

10. Návrh zámennej zmluvy s VSP - pozemok pod garážami Medžy skalami.  

11. Návrh miestnych daní a poplatkov na rok 2019.  

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.  

13. Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021.  

14. Rôzne.  

15. Záver.  
 

K bodu č. 1. a) - Otvorenie 
 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej zaznela 

hymna SR. Po jej vypočutí rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 /ďalej len OZ/ otvoril a prítomných privítal doterajší starosta obce Ing. Ján Kormaník.   

 

K bodu č. 1. b) a c) 

  

Odstupujúci starosta obce určil zapisovateľa zápisnice, p. Máriu Arendáčovú,  

požiadal predsedu miestnej volebnej komisie v Litmanovej pre voľby do orgánov samosprávy 

obce, p. Vasiľa Vislockého st., aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy obce Litmanová, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Predseda MVK  prečítal správu 

o výsledkoch volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 10. 11. 2018. 

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Nataša Hlinková. Správa o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obce Litmanová tvorí súčasť zápisnice (Príloha č. 1). 



Zároveň predseda MVK odovzdal novozvolenej starostke a poslancom OZ osvedčenia 

o ich zvolení. 

 

 

K bodu č. 1.d) 

 

Odstupujúci starosta Ing. Ján Kormaník poďakoval všetkým občanom za hlas, ktorý 

mu dali vo voľbách. Vyjadril poľutovanie, že ich svojou prácou nepresvedčil, aby mu bolo 

umožnené pokračovať v rozbehnutej práci a projektoch aj v ďalšom volebnom období. 

Taktiež vyjadril vďaku kontrolórovi, poslancom, spolupracovníkom, ale hlavne  ekonómovi 

Ing. Lukášovi Rusiňakovi, ktorý ako začínajúci  dokázal zvládnuť všetky  úlohy k spokojnosti 

starostu, kontrolóra i audítorky.  Novozvolenej starostke zagratuloval k zvoleniu  a zaželal jej 

i poslancom veľa síl a trpezlivosti v tejto náročnej práci. Príhovor odchádzajúceho starostu je 

prílohou zápisnice. 

 

K bodu č. 1.e) 

 

Novozvolená starostka obce, Mgr. Nataša Hlinková,  po prečítaní sľubu, ho  potvrdila 

svojim podpisom a prevzala  vedenie  1. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podpísaný text 

sľubu starostky obce tvorí súčasť tejto zápisnice (Príloha č. 2). 

 

K bodu č. 1. f) 

 

Znenie sľubu poslancov OZ prečítala poslankyňa Mgr. Nadežda Hlinková  a následne  

poslanci zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom. Predmetný podpísaný text sľubu tvorí 

súčasť tejto zápisnice  (príloha č. 3). 

 

K bodu č. 1. g) 

 

 Novozvolená starostka obce, Mgr. Nataša Hlinková, predniesla príhovor, v ktorom 

poďakovala všetkým občanom za účasť vo voľbách,  za prejavenú dôveru, ktorú jej dali    

a uviedla, že sa bude ako starostka usilovať zodpovedne plniť zverené úlohy.   V spolupráci 

so všetkými poslancami sa bude usilovať o ďalší rozvoj obce. Zároveň popriala 

novozvoleným poslancov do nového volebného obdobia veľa síl a úspechov 

a odchádzajúcemu starostovi poďakovala  za korektné odovzdanie funkcie. 

 

 

K bodu č. 2 - Schválenie programu ustanovujúceho OZ, voľba NK a overovateľov 

zápisnice  

 

  Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Lukáša Hlinku a Mgr. Nadeždu 

Hlinkovú a  oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa 

pozvánky.  Program bol doplnený o Plán kontrolnej činnosti  HK na I. polrok 2019, ktorý 

predloží v bode Rôzne. 

 

Uznesenie č. 1/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A.  u r č u j e 

      1. za zapisovateľa Máriu Arendáčovú 



      2. za overovateľov zápisnice: Lukáša Hlinku a Mgr. Nadežda Hlinková   

B.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

      1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

      2. vystúpenie odstupujúceho starostu 

      3.  vystúpenie novozvolenej  starostky 

C.  k o n š t a t u j e,  ž e 

      1. novozvolená starostka obce,  Mgr. ,Nataša Hlinková, zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

      2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  

poslanca obecného zastupiteľstva a to: 

Ing. Jaroslav Rusiňak, Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák, Lukáš Hlinka,  

Mgr. Vasiľ Vislocký, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  

D.  s c h v a ľ u j e 

      program rokovania obecného zastupiteľstva s doplneným bodom programu 

E.  v o l í   

1.   overovateľov zápisnice: Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č. 3 - Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

OZ 

 

Starostka obce navrhla poslanca Ing. Petra Rusiňáka ako oprávneného zvolávať a viesť  

zasadnutia obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5   tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ nemali pripomienky a menovaný poslanec 

poverenie prijal. 

 

Uznesenie č. 2/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

p o v e r u j e 

poslanca Ing. Petra Rusiňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  

Za: 7,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh na zástupcu starostky obce 

 
Starostka obce predložila poslancom návrh, že poveruje poslanca Ing. Jaroslava 

Rusiňaka zastupovaním starostky obce. Poslanci nevzniesli k jej návrhu žiadne pripomienky. 

Menovaný poslanec poverenie prijal. 



 

Uznesenie č. 3/1/2018 

 

Starostka Obce v Litmanovej 

A. p o v e r u j e 

      Ing. Jaroslava Rusiňaka zastupovaním starostky Obce Litmanová 

 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č. 5 -  Návrh na zriadenie obecnej rady 

K bodu č. 7 -  Návrh na zriadenie jednotlivých komisií 

 

 

Starostka obce navrhla na zváženie zriadenie obecnej rady. Po dohode s poslancami 

bolo navrhnuté, aby sa voľba obecnej rady a ostatných komisii uskutočnila   na najbližšom 

zasadnutí OZ, na ktoré je potrebné si pripraviť návrh členov jednotlivých komisií a náplň 

práce komisií. Zdôraznila vhodnosť vytvorenia  stavebnej komisie a to s poukazom na projekt 

rekonštrukcie materskej škôlky.  

 

K bodu č. 6. - Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií 

a voľba jej . členov 

 

 Starostka obce najskôr informovala poslancov, že v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. je povinná byť zriadená komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a jej členmi môžu byť iba poslanci OZ. Poslanci následne 

navrhli členov komisie a to: Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková a Mgr. Vasiľ 

Vislocký. 

Za predsedu komisie bol poslancami zvolený Ing. Martin Hlinka 

 

Uznesenie č. 4/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

  

A . z r i a ď u j e 

       komisiu 

- o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

B.  v o l í 
- Ing. Martina Hlinku za predsedu  Komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov  

a členov komisie:  Mgr. Nadežda Hlinková, Mgr. Vasiľ Vislocký 

 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 



 

K bodu č. 8 - Určenie platu starostky obce 

 

 Hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla predložil poslancom návrh na určenie platu 

starostky obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomerov starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov patrí starostke plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve SR za 

predchádzajúci rok 2017 podľa štatistického úradu SR v sume 954,- € a násobku 1,83 podľa § 

4 ods. 1.  

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostky obce a určilo minimálny plat 

v zmysle zákona.  V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomerov starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov patrí starostke plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve SR za 

predchádzajúci rok. Starostke obce bol určený minimálny plat v zmysle tohto zákona. 

 

Uznesenie č. 5/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. u r č u j e 

       v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom plat starostke Obce Litmanová Mgr. Nataši Hlinkovej ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve na základe údajov  Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci rok. Za rok 2017 je to v sume 954,- € a násobku 1,83 podľa § 4 

ods. 1.  

Hlasovanie: 

Za: 7,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č. 9  - Úprava schváleného rozpočtu na rok 2018 

 

Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak predložil poslancom  návrh na úpravu schváleného 

rozpočtu Obce Litmanová  na rok  2018 podľa potreby na jednotlivé kapitoly. 

Poslanci OZ úpravu  schváleného rozpočtu jednomyseľne  schválili (Príloha č. 4).  

  

 

Uznesenie č. 6/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. s c h v a ľ u j e 

úpravu schváleného rozpočtu  Obce  Litmanová na rok 2018 podľa potreby na jednotlivé 

kapitoly. 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák ,  

Proti: 0          Zdržalo sa: 1, Mgr. Vasiľ Vislocký           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 



 

 

K bodu č. 10 - Návrh zámennej zmluvy s VSP 

 

Starostka obce poprosila bývalého starostu Ing. Jána Kormaníka, aby predložil  

poslancom  na schválenie návrh zámennej zmluvy s VSP, ktorú pripravoval. Návrh sa týka 

pozemkov pod garážami Medžy skalami. Poslanci OZ tento návrh prijali a následne schválili.  

 

Uznesenie č. 7/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

a. s c h v a ľ u j e 

zámennú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Radničné 

námestie 8, Banská Štiavnica správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej 

republiky nachádzajúcej sa v k.ú. Litmanová v rozsahu: 

 parcela  C KN č. 577/13 s výmerou 323 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísanej na 

LV č.1749 – spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

a  

 

Obcou Litmanová  v rozsahu: 

Parcela  C KN č. 92/6 s výmerou 323 m2, druh pozemku vodné plochy  zapísanej na LV 

č.1481 – spoluvlastnícky podiel 1/1  

Hlasovanie: 

Za: 7 Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č. 11 - Návrh miestnych daní a poplatkov na rok 2019 

 

 Starostka predložila návrh miestnych daní a poplatkov  na rok 2019, aby boli 

poslancami prerokované a schválené v rovnakej  výške ako v roku  2018. 

 

Uznesenie č. 8/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. s c h v a ľ u j e 

miestne dane a  poplatky na rok 2019 vo výške roka 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomní: 0               Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 



 

K bodu č. 12 -  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  

K bodu č. 13  - Návrh rozpočtu na roky 2019-2021  

 

 

Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak predložil poslancom  návrh rozpočtu Obce 

Litmanová na rok 2019 - 2021. 

Pred schválením rozpočtu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla, ktorý 

informoval o svojom stanovisku k návrhu rozpočtu obce, ktoré  bolo poslancom vopred  

zaslané spolu s návrhom rozpočtu a pozvánkou na zasadnutie OZ.  HK odporúčal  tento návrh 

rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. 

Poslanec Mgr. Vasiľ Vislocký vzniesol pripomienku, že neskoro obdŕžal návrh rozpočtu.  

Poslanci rozpočet na rok 2019 schválili.   

Rozpočet na roky 2020 a  2021 poslanci OZ zobrali na vedomie  (Príloha č. 5). 

  

Uznesenie č. 9/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

a. berie na vedomie 

-  rozpočet Obce Litmanová na roky 2020 a 2021 

- stanovisko HK k rozpočtu obce 

 

b. s c h v a ľ u j e 

rozpočet Obce Litmanová na rok 2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 6,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák ,  

Proti: 0          Zdržalo sa: 1, Mgr. Vasiľ Vislocký,  Neprítomní: 0   Nehlasovali:  0 

 

 

K bodu č. 14 – Rôzne 

 

 V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla a  predložil Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Litmanová na I. polrok 2019, ktorý tvorí súčasť 

zápisnice  /Príloha č.6/. 

 

Uznesenie č. 10/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. s c h v a ľ u j e 

     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na I. polrok 2019 a poveruje 

ho jeho výkonom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák , Mgr. Vasiľ Vislocký 

- Proti: 0          Zdržalo sa: 1, Mgr. Vasiľ Vislocký,  Neprítomní: 0   Nehlasovali:  0 

 



Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková informovala, že bola oslovená redaktorom RTVS - 

rozhlasu pre národnostné menšiny, ktorý plánuje v našej obci nahrávať rozhlasovú reláciu 

„Zvony nad krajinou“, na ktorú sa bude potrebné pripraviť a osloviť hlavne starších občanov,  

- predložila na zváženie určiť na nasledujúcom zasadnutí OZ   dátum  usporiadania 

Litmanovských slávnosti  /predbežne  27.7.2019/, 

- prehodnotiť  možnosť prípravy klziska pri materskej škole, resp. v inej bezpečnej 

a vhodnej lokalite, nakoľko  sú  aktuálne blížiace sa mrazy,  

- zrealizovať ďalšiu vianočnú výzdobu v obci – aspoň stromček pri KD.  

Bc. Michal Rinkovský – navrhol osloviť vedenie ZŠ v Jarabine, ktorá má  staré mantinely 

a ktoré by sa mohli použiť  na vytvorenie klziska, za účelom ich požičania,  

Mgr. Vasiľ Vislocký – uviedol, že je potrebné doriešiť parkovanie osobných áut na 

súkromných pozemkoch, 

- informoval, že obec má možnosť zamestnať znevýhodnené osoby cez projekt 

z ÚPSVaR. 

P. Milan Vira – informoval poslancov, že plánuje zaktívniť  biatlonový  klub  v Litmanovej a 

oslovil starostku, že je vhodné do aktivít zapojiť obec.   

P. Kuzmiaková Nataša -  uviedla, že už od leta je veľmi slabý tlak vody v ich bytovom dome, 

a požiadala o riešenie situácie. 

P. Hrebíková Zlatica – pripomenula obecnému zastupiteľstvu, že sa pozabudlo na verejné 

osvetlenie na „ich ulici“,  o situácii informovala aj bývalého starostu  Ing.  Kormaníka.  

P. Haľama Mikuláš –  informoval o potrebe doriešiť  prístupovú cestu Za vyšne pole 

k súkromným pozemkom počas zimného obdobia.   

Na tento dotaz odpovedal p. Vislocký Vasiľ,  starší – uviedol, že na výstavbu lyžiarskeho 

strediska bolo vydané riadne stavebné povolenie, ktoré bolo zverejnené, k nemu neboli 

vznesené žiadne pripomienky od vlastníkov pozemkov.  

Taktiež reagoval p. Vislocký Vasiľ, st. na príhovor bývalého starostu Ing. Jána Kormaníka. 

Menovaný uviedol, že sa Ing. Ján Kormaník   nepravdivo vyjadroval k jeho osobe, čo 

zverejnil aj na stránke obce.  Zdôraznil, že v prípade, že  vyjadrenie  nebude v priebehu dňa 

z web.  stránky obce  odstránené,  podá  trestné oznámenie pre osočovanie jeho osoby.  

P. Mária Vašková a P. Anna Virová 93 – uviedli, že  stále je nevysporiadaný pozemok s ich 

chatkou v lokalite  pri parkovisku autobusov. Podľa ich vyjadrenia, počas výstavby cesty sa 

ústne urobila zámena pozemkov. Avšak následne pri podaní ich  žiadosti  o zámenu alebo 

odkúpenie pozemku pod i pri ich chatke,  doposiaľ  žiadosti nebolo vyhovené.  

Ing. Ján Kormaník – pripomenul, že  OZ súhlasilo s odpredajom pozemku pod chatkou 

a ohradením pozemku v ich vlastníctve, no menovaní  ohradili úsek  po svojom a neodstránili  

plot tak, ako im  bolo nariadené. 

 

Uznesenie č. 11/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. b e r i e   n a  v e d o m i e 

      všetky podnety, ktoré odzneli na zasadnutí OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 15 – Záver 

 

 

Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne iné návrhy a pripomienky a program bol 

dodržaný, starostka  obce sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

V Litmanovej, 14.12.2018 

 

Všetky prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

 

 

Zapisovateľ: Mária Arendáčová ........... 

 

 

 

 

        Mgr. Nataša Hlinková 

                 starostka obce  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková ............................................... 

 

                Lukáš Hlinka         ............................................... 

 

 

      


