
Zápisnica 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová 

konaného dňa 27.03.2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 

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

                 Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

                 Neprítomný: Ing. Peter Rusiňák, 

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce  

Mária Arendáčová – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/  otvorila a viedla starostka Mgr. 

Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných, oznámila, že poslanec Ing. Peter Rusiňák 

sa zo zasadnutia ospravedlnil a konštatovala, že OZ je zasadania schopné,  predniesla návrh 

programu, ktorý  bol poslancom a HK doručený pozvánkou.  

Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli. 

Poslanci program  chválili,  OZ určilo za zapisovateľku Máriu Arendáčovú, zvolilo NK a 

overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Mgr. Vasiľ Vislocký. 

 
Program zasadnutia:  

 

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu 3. 

     zasadnutia OZ  

2.  Návrh VZN 1/2019 o chove a držaní psov v obci Litmanová 

3.  Stanovisko komisie ekonomicko-finančnej – z 1. zasadnutia  

4.  Návrh zmluvy IKF Litmanová 005 2019 o poskytnutí služieb pri implementácií projektu 

s názvom „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Litmanová“  

5. Žiadosť o finančnú výpomoc – TJ Družstevník Majdan Litmanová  

6. Žiadosť o riešenie zásahu do vlastníckeho práva 

7. Žiadosť o odkúpenie obecného  pozemku – Michal Hlinka, Litmanová 132 

8. Informácie: 

    a) obecný vodovod  

    b) geometrický plán – v súlade so zámennou zmluvou  

    c) projekt MŠ 

    d) dopravné značenie v obci 

    e) KD- rekonštrukcia 

    f) prevádzkové poriadky posilňovne a multifunkčného ihriska – návrh a  zmeny 

9.  Rôzne 
10.Záver  

 

Uznesenie č. 1/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 



a) schvaľuje 
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky,  

b) volí 

NK a overovateľov zápisnice:  Marián Kuščák, Mgr. Vasiľ Vislocký, 

c) určuje 

za zapisovateľku:  Máriu Arendáčovú 

Hlasovanie: 

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu  2.   

Návrh VZN 1/2019 o chove a držaní psov v Obci Litmanová    

 

Starostka obce predložila návrh VZN č.1/2019 o chove a držaní psov v Obci Litmanová, 

ktorý bol v stanovenej lehote zverejnený na verejnej tabuli a webstránke obce. Navrhované 

VZN poslanci jednohlasne schválili.   

 

Uznesenie č. 2/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 
Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2019 o chove a držaní psov v Obci Litmanová 

Hlasovanie: 

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

K bodu  3.   

Stanovisko ekonomicko-finančnej komisie z 1. zasadnutia 

 

V tomto bode vystúpila členka FS Majdan Litmanová p. Edita Vislocká, ktorá zhodnotil 

ich aktivity, plán činnosti na tento rok a podrobne opísala výdaje a náklady FS a to:  

-  priblížila činnosť FS, ich jednotlivé akcie, na ktoré boli prizvaní a  ktorých sa radi 

zúčastnili.   Akcie boli aj mimo Slovenskej republiky, či už to bolo v ČR, Poľsku alebo na 

Ukrajine.  

- poukázala na skutočnosť,  že značná časť pridelených finančných prostriedkov sa 

použila hlavne na cestovné výdavky napr. cesta do Poľska.  

- uviedla, že členky FS používajú pri vystúpeniach svoje kroje, ktoré sa činnosťou 

opotrebúvajú, radi by si ich aj  obnovili. Zakúpili si krpce, muži zase klobúky, či látku na 

chološne, ktoré  si každý člen uhradil  sám, pričom   po skončení činnosti vo FS to bude každého 

osobné  vlastníctvo.  

- informovala, že ako FS podali žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu 

umenia  

 

V mesiaci marec zasadala ekonomicko-finančná komisia, ktorá preskúmala 

vyúčtovanie pridelených FP (dotácie obce)  za rok 2018 a to Folklórnemu súboru Majdan 

Litmanová a TJ Družstevník Litmanová. Komisia odporúča vopred informovať starostku obce  

v prípade čerpania FP  nad 100 eur a navrhuje schváliť dotáciu pre TJ Družstevník Litmanová  

a pre FS Majdan Litmanová. 



 

Uznesenie č. 3/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie  
stanovisko ekonomicko-finančnej komisie z jej 1. zasadnutia 

b) schvaľuje 
dotáciu pre TJ Litmanová vo výške 4.000,- eur na rok 2019 v dvoch častiach. Dotácia 

na jesennú časť  bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť. 

c) schvaľuje 
dotáciu pre Folklórny súbor Majdan Litmanová vo výške 800,- eur na rok 2019. 

Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie k 31.8.2019 

v max. sume do 1 500 €. 

V prípade, že si členovia FS zakúpia kroje z dotácie, tieto po skončení účinkovania vo 

zostanú majetkom FS 

Hlasovanie: 

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

K bodu  4.  

Návrh zmluvy  IKF Litmanová 005 2019 o poskytnutí služieb 

 

V tomto bode vystúpila p. starostka  obce, ktorá informovala poslancov o návrhu 

zmluvy s  IKF Litmanová 005 2019 o poskytovaní ďalších služieb pri implementácii projektu 

 „ Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Litmanová“. 

Z návrhu vyplýva  nejasný kontext predmetu zmluvy a obsahu možného plnenia zo strany 

poskytovateľa v spojení  s už uzatvorenou platnou zmluvou č.23/2018. 

OZ navrhuje zmluvu  doplniť: 

že predmetom zmluvy budú poskytované služby mimo rozsahu poskytovaných služieb zmluvne 

dojednaných v zmluve č. 23/2018  a nad rámec činností definovaných rozsahom čl.III bod 3.1 

... 

taktiež navrhuje ustanoviť max. rámec ceny za poskytované služby napr. v zmysle čl. V, bod 

5.2 zmluvy na hodnotu 5,00 €... 

 

Rámcová zmluva bola poslancami prerokovaná s pripomienkami a obecným zastupiteľstvom 

nebola schválená.   

 

K bodu  5.   

Žiadosť TJ Družstevník Litmanová o pridelení FP na rok 2019 

 

 V tomto bode vystúpila p. starostka obce a predložila ďalšiu žiadosť TJ Družstevník 

Litmanová o navýšenie FP na rok 2019  na úhradu nákladov za prestupy hráčov. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová túto žiadosť prerokovalo, podľa názoru poslancov a 

HK by nebolo príliš hospodárne. Ďalšie navýšenie neschválili,  navrhujú  riešiť poplatky za 

hráčov  ako doposiaľ ( minimálne túto sezónu hosťovaním). 

 

K bodu  6.  

Žiadosť o riešenie zásahu do vlastníckeho práva  



Na obec bola doručená žiadosť p. Jozefa Ryboviča a manž. o riešenie zásahu do 

vlastníckeho práva najprv formou miestneho konania s  možnou dohodou. OZ prerokovalo túto 

žiadosť a odporučilo stavebnej komisii obhliadku nehnuteľnosti na tvare miesta. 

 

Uznesenie č. 4/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) doporučuje 

stavebnej komisii obhliadku nehnuteľnosti na tvare miesta 

Hlasovanie: 

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

K bodu  7. 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pod garážou – Hlinka M. 132 

 

 Na základe schváleného zámeru predaja pozemku pod garážou, obecné zastupiteľstvo 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) schválilo odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: časti parc. 

č. KN-C 571/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  stojatej garáže   24 m2 

ako novovzniknutá parc. č. 571/17 na základe  vyhotoveného  GO plánu č.9/2019 nachádzajúci 

sa v obci Litmanová, v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná 

na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni  

pre nadobúdateľa Michala Hlinku, rod. Hlinka, Litmanová číslo 132, PSČ 065 31 

Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania 5,00 eur/m2, jedna sa 

o pozemok pod stojatou garážou. 

 

Uznesenie č. 5/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: časti parc. č. KN-C 

571/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  stojatej garáže   24 m2 ako 

novovzniknutá parc. č. 571/17 na základe  vyhotoveného  GO plánu č. 9/2019 nachádzajúci sa 

v obci Litmanová, v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni pre 

nadobúdateľa Michala Hlinku, rod. Hlinka, Litmanová číslo 132, PSČ 065 31 Jarabina, 

spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania  5,00 eur/m2 čo činí 120 eur. 

 

Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 

 

Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkoprávnemu  

vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľa. 

Hlasovanie: 

6,  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,   

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu 8.    



Informácie podané p. starostkou: 

 
    a)   obecný vodovod  - p. starostka informovala o stave vodovodu, spôsobe dezinfekcie ..... 

    b)  geometrický plán – v súlade so zámennou zmluvou, jedna sa o pozemky na konci dediny, kde 

sa nachádza obecná garáž a ďalšie 4 súkromné garáže. Bude potrebné spoločné zameranie GP, nové 

zmluvy na odkúpenie, napr. 1 euro a potom to dať spoločne zapísať na vklad do katastra 

    c)  J. Vislocký, č. 184 – poslanci na základe  vyjadrenia p. Vislockého na zasadnutí 2. OZ 

navrhlo a vykonali  osobne obhliadku  pozemku. Obecné zastupiteľstvo preukázateľne  zistilo, 

že  menovanému nebolo doposiaľ  schválené žiadne odkúpenie pozemku. Nebola podpísaná 

žiadna  kúpnopredajná,  ani zámenná zmluva. O podanej žiadosti nebolo  možné rozhodnúť.  
V prípade záujmu bude možné na základe  novej žiadosti o odkúpení pozemku  odpredať pozemok 

pod stavbou za cenu 5,00 eur/m2. Ostatné pozemky, v prípade záujmu, budú odpredané na základe 

súdnoznaleckého posudku spracovaného na  náklady žiadateľa.  

    d) projekt MŠ – informácia o verejnom obstarávaní na stavebné práce 

    e) dopravné značenie v obci  - písomný  návrh dopravného inšpektorátu  na zvýšenie  bezpečnosti 

a plynulosti  cestnej premávky súvisiaci z umiestnením dopravných značiek  a návrh na riešenie 

jednosmernej premávky v prípade potreby formou znaleckého posudku (hlavne v zimnom období) 

    f) KD – priebeh  rekonštrukcie (potreba maľovania a novej dlažby pred vstupom) 

    g) návrh prevádzkového  poriadku  posilňovne a multifunkčného ihriska: 

-  je potrebné dojednať spôsob návštevnosti, výber poplatku v posilňovni a na ihrisku,  

otváranie, údržbu, čistenie ... Navrhuje  sa napr.  poplatok 1 €, členovia TJ zdarma,  1 kľúč by 

mal byť u starostky, 1 športovci a 1 počas pracovného času v KD.  

 

Uznesenie č. 6/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

informáciu starostky o aktivitách v obcí 

Hlasovanie: 

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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

 

K bodu 9.  

Rôzne 

 

A) Kontrola uznesenia z  2. zasadnutia OZ  

 

V tomto bode vystúpila p. Mária Arendáčová, pracovníčka OcÚ, ktorá predložila plnenie  

uznesení z 2. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 24.1.2019:  

- uznesenie č. 15/2/2019- spísanie inventára kuchyne a zakúpenie jednotného 

servisu do stanoveného termínu  je v plnení, ostatné uznesenia sú  splnené.  

 

Kontrola plnenia uznesenia je prílohou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 7/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 24.1.2019 

Hlasovanie: 



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

           Ing. Jaroslav Rusiňak, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0                   Zdržalo sa: 0           Neprítomný: 1,  Ing. Peter Rusiňák,        Nehlasovali: 0 

              

B) Ing. Stanislav Sivuľka – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.č. 3994/2 

a par.č.3994/3.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo obe  žiadosti a  zamietlo ich v plnom rozsahu. 

 

K bodu 10.  

Záver 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.30 hod. 

 

 

 

Zapísal: Mária Arendáčová   . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                    

 

 

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

                                                                              Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 

 

V Litmanovej 4.4.2019 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Marián Kuščák                         ......................................... 

 

Mgr. Vasiľ Vislocký                         ......................................... 

 


