
Zápisnica 
z  10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

konaného dňa 08.06.2020 
________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 
Poslanci:    Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák,  
                   Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký,  
Neprítomný: Lukáš Hlinka,  
Ostatní:  Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková  – zamestnanci obce. 

Mária Tomková – kontrolórka obce   
 
 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a  

 overovateľov zápisnice 
 

10. mimoriadne zasadnutie OZ začalo o 15:40 hod. za sprísnených hygienických 
opatrení. Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla starostka obce 
Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že 1 poslanec sa 
ospravedlnil. OZ je zasadania schopné. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý 
bol poslancom vopred doručený a bol obsahom pozvánky.  
Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli. 
Poslanci program schválili, OZ určilo za zapisovateľa Ivanu Sokoľákovú, zvolilo NK a 
overovateľov zápisnice: Ing. Martin Hlinka, Ing. Peter Rusiňák. 
 
 
 

Program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu  

10. mimoriadneho zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ. 
3. Zmena výšky max. spolufinancovania projektu - Zníženie energetickej náročnosti 

Materskej  školy, Kód projektu: 310041K313, č. zmluvy:  KŽP-PO4-SC431-2017-
19/K313  

4. Prijatie úveru - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 
310041K313, č. zmluvy:  KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313  

5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
 
 
 



Uznesenie č. 1/10/2020: 
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: Ing. Martin Hlinka, Ing. Peter Rusiňák, 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka  Nehlasovali: 0 
 
 

2.  Kontrola uznesení z 9. riadneho zasadnutia OZ  
 

Starostka obce Mgr. Nataša Hlinková v tomto bode vystúpila a predložila plnenie  
uznesení z 9. riadneho zasadnutia OZ.  
Uznesenia sú splnené. V plnení zostáva uznesenie č. 9/9/2020, ohľadom odročenia žiadosti 
občanov týkajúcich sa odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce.  Žiadosti budú predmetom 
11. OZ, ktoré je určené na 23.6.2020. Kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 2/10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
z 9. riadneho zasadnutia OZ.  
 
 

3.  Zmena výšky max. spolufinancovania projektu - Zníženie energetickej  

náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 310041K313, č. zmluvy:   
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 

 
Starostka obce informovala o zmene max. výšky spolufinancovania projektu MŠ 

v súlade s čl. I, bodu 1.1.1  písm. d)  bodu (i).  
 

Uznesenie č. 3/10/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje Uznesenie č. 3/10/2020, ktorým sa 

mení Uznesenie č. 183/2017 zo dňa 07.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti Materskej 
školy, Kód projektu: 310041K313, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313. Upravuje sa 
v zmysle Dodatku č. 2  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
v časti zabezpečenia zdrojov financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 
19 260,50 €.  

 
 



Hlasovanie: 

Za: 6,  Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka  Nehlasovali: 0 
 
 

4.  Prijatie úveru - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód 

projektu: 310041K313, č. zmluvy:  KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313  
 

Starostka obce informovala OZ o vykonaní prieskumu cenovej ponuky pre prijatie 
úveru z peňažného ústavu. Doručené cenové ponuky boli vyhodnotené HK obce, ktorý zaslal 
písomné stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania s 
konštatovaním, že schválením prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 365 949,59 
€ vo forme preklenovacieho úveru, ktorý nevstupuje do dlhu a z dôvodu, že obec iné úvery 
v súčasnej dobe neeviduje, dodrží obec Litmanová podmienky pre prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.  
 

Uznesenie č. 4/10/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce 
schvaľuje prijatie úveru vo výške 365 949,59  EUR poskytnutého zo strany Všeobecnej úverovej 

banky, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, SR, IČO: 31 32 01 55, 
DIČ:2020411811, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 341/B (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve a súhlasí so zabezpečením úveru formou blankozmenky a podpisu dohody 
o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

Tento úver bude použitý na Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód 
projektu: 310041K313, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 . 
 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  Ing. Jaroslav Rusiňak, 
Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka  Nehlasovali: 0 
 
 

5.  Rôzne 
 
 V tomto bode starostka informovala: 
-  o vhodnosti určenia termínu Litmanovských slávností v roku 2021 vzhľadom na možnosti  
uchádzania sa o fin. príspevok, získanie ktorého je podmienené presným termínom akcie.  
Ten sa určuje na 31.07.2021, 
 



- o podaní žiadostí na ÚPSVaR – 1. žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie uchádzačov 
o zamestnanie (UoZ) na aktivačnú činnosť podľa § 54  ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ a žiadosť 2. žiadosť o poskytnutie 
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento 
účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2" podľa § 
54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, 
- o podaní opakovanej žiadosť spol. BUS Karpaty, s.r.o. (na vedomie PSK, odbor dopravy) 
o posilnení autobusových spojov na trase Litmanová – Stará Ľubovňa, 
- prezistí podmienky funkčnosti soc. podniku, zrealizuje osobnú návštevu v obciach, ktoré už 
majú soc. podniky s cieľom zistenia „príkladov dobrej praxe“, 
- obec podáva Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho 
rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020. 
 Starostka na otázku o prevádzke kuchyne v KD uviedla, že počet domácich stravníkov  
v obci poklesol.   
 
 
Uznesenie č. 5/10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie odprezentované informácie 
starostky. 
 
 

6.   Záver 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:15 hod. 
 
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková 
 
 
V Litmanovej 15.06.2020 
 
                                                                                                         ........................................... 
                                                                                                             Mgr. Nataša Hlinková 
                                                                                                                     starostka obce 
 
Overovatelia:  
 
Ing. Martin Hlinka       ......................................... 
 
Ing. Peter Rusiňák       ......................................... 


