
Zápisnica 
zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného  

dňa 30.06.2021 
______________________________________________________________ 

 
Prítomní:   Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 
Poslanci:     Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak,  

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Neprítomní:  Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Zamestnanci obce:  Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková, Ing, Mária Tomková 
Ďalší:   Prezenčná listina je prílohou zápisnice 
 
 
1.  
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov 
zápisnice 
 

17. zasadnutie OZ začalo o 15:45 hod. v súlade s hygienickými opatreniami 
v priestoroch obecného úradu.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  /ďalej len OZ/ oficiálne otvorila a viedla starostka 
obce Mgr. Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že OZ je 
uznášania schopné s 5 poslancami. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý bol 
poslancom vopred doručený a bol obsahom pozvánky. 
Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a na úradnej tabuli.  

Poslanci program schválili, OZ určilo za zapisovateľa Ivanu Sokoľákovú, zvolilo NK a 
overovateľov zápisnice: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasil Vislocký. 

Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie 
programu 17. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z  16. zasadnutia OZ. 
3. Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 
4. Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2020. 
5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2021. 
6. Plán činnosti HK obce na 2. polrok 2021. 
7. Zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce. 
8. Podnikateľský zámer soc. podniku Poľanka – schválenie obchodnej spoločnosti 

(s.r.o.). 
9. Cenová ponuka na spracovanie komplexnej agendy správy cintorína. 
10. Memorandum o partnerstve a spolupráci  - Nadačný fond nadácie PSK pre podporu 

rodiny.  
11. Žiadosť o finančný príspevok – TJ Družstevník Litmanová. 
12. Žiadosti občanov.  
13. Rôzne. 
14. Záver. 



 
 
Uznesenie č. 1/17/2021 

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: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasil  Vislocký. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
2. 
Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia OZ 

 
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie  

uznesení zo 16. zasadnutia OZ. Skonštatovala, že všetky uznesenia z tohto zastupiteľstva boli 
splnené.  

V plnení zostávajú žiadosti občanov, ktoré sú predmetom riešenia dnešného 
zastupiteľstva.  

 
A. Miroslav Hlinka, Litmanová 134 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na 

parcelách 307/2, 301, 302/2, 570/11 so zámerom legálneho prechodu k rodinnému 
domu.  

 
12/15/2021 - schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre žiadateľa p. 
Miroslav Hlinka (134). 
 
B. Ing. Jozef Eštočin, Litmanová 202 – a) Žiadosť o opätovné schválenie predaja a 

uzatvorenie kúpnej zmluvy, b) Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie 
a o vyjadrenie k zámeru výstavby chaty. 
 

C. Ing. Vasiľ Kormaník, Svätého Ladislava, Košice – Žiadosť o odkúpenie časti obecného 
pozemku  KN-E 3988/7 
 

7/16/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosti občanov 
o odkúpenie pozemkov. Z dôvodu potreby vyhotoviť znalecký posudok na ocenenie 
predávanej veci o samotnom odpredaji sa nerozhodovalo, tento bod bol presunutý na jednanie 
na najbližšie OZ (30.06.2021). 
 

Uznesenie č. 2/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení zo 16. zasadnutia OZ. 
 
 



3. 
Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020 
  

Hlavná kontrolórka predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020 
a zároveň uviedla, že návrh záverečného účtu obce za rok 2020 ako aj celkové spracovanie 
ekonomickej agendy v obci za rok 2020 je vedené prehľadným a podrobným spôsobom. 
Hospodárenia obce splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom 
stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. 

Hlavný kontrolór obce odporučil OZ schváliť záverečný účet obce za rok 2020 bez 
výhrad. Uvedené stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 3/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 
 
 
4. 
Schválenie Záverečného účtu Obce Litmanová za rok 2020  

V tomto bode bol predložený na schválenie návrh Záverečného účtu obce Litmanová 
za rok 2020. Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak informoval, že záverečný účet bol poslancom 
OZ zaslaný v predstihu na ich emailové adresy a zverejnený na úradnej tabuli a stránke obce 
v zákonom stanovenej lehote. K návrhu záverečného účtu nemali poslanci žiadne otázky. Po 
prerokovaní bol následne záverečný účet poslancami schválený. Záverečný účet Obce 
Litmanová za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 4/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2020. 

b) schvaľuje prerokovanie Záverečného účtu obce Litmanová za rok 2020 podľa §16 
ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 
výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

c) potvrdzuje vysporiadanie schodku vo výške 315.199,17 €, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov - z finančných operácií vo výške 315.199,17 €. 

d) schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 47.673,28 € zo zostatku finančných 
operácií. 

e) schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 1.099,83 € na vybavenie 
kuchyne podnikateľskej činnosti. 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 

Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 



5.  
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2021 
 
 Hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021, v ktorej 
uviedla, že kontrolou zistila neaktuálnosť a legislatívny nesúlad v interných predpisoch obce 
a to v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom a v zásadách hospodárenia 
a nakladania s finančnými prostriedkami. Z tohto dôvodu ich prepracovala a zosúladila 
s platnou legislatívou, ktorú odporúča schváliť na zasadnutí OZ. Úplná správa hlavného 
kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 5/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
HK obce za 1. polrok 2021. 
 
 
6. 
Plán činnosti HK obce na 2. polrok 2021  
 

Hlavná kontrolórka predložila svoj plán činnosti na 2. polrok 2021, ktorý je prílohou 
zápisnice. 

 
Uznesenie č. 6/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. 
polrok 2021 a poveruje HK výkonom týchto kontrol. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
7. 
Zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce a zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
 
 Kontrolórka obce prepracovala a zosúladila tieto zásady podľa platnej legislatívy 
a interných predpisov, ktoré predložila OZ na ich schválenie. 
 
 
Uznesenie č. 7/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce a tiež schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s finančnými 
prostriedkami obce. 

 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 



Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
8. 
Podnikateľský zámer soc. podniku Poľanka – schválenie obchodnej spoločnosti. 
 
 Vzhľadom na schválený zámer  vytvorenia sociálneho podniku starostka informovala 
o potrebe schváliť založenie obchodnej činnosti - s.r.o.  
 
Uznesenie č. 8/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje založenie obchodnej činnosti Poľanka s.r.o., so 100% majetkovou účasťou 

Obce Litmanová a výškou základného imania 5.000 € 
b) zakladá obchodnú spoločnosť s názvom Poľanka s.r.o., v zmysle § 11 ods. 4 písm. 1) 

zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 
c) schvaľuje prvého konateľa Mgr. Natašu Hlinkovu, bytom Litmanová 136, dátum nar. 

14.12.1970 (starostku obce). 
d) splnomocňuje starostku obce na podpísanie zakladateľskej listiny a na právne úkony 

súvisiace so založením obchodnej spoločnosti. 
e) splnomocňuje starostku obce (prvého konateľa) registráciou obchodnej činnosti 

Poľanka s.r.o., ako sociálny podnik (všeobecný sociálny podnik) 
f) schvaľuje vklad 5.000 € ako základné imanie. 

 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
9. 
Cenová ponuka na spracovanie komplexnej agendy správy cintorína 
 

Obci Litmanová bola doručená Fi EXCO-HN s.r.o. aktuálna cenová ponuka 
k programu spracovania agendy cintorína.  CP je v sume 466,00 € (Fi  nie je platcom DPH). 
Predpokladané množstvo hrobov v obci je 200. Fakturovaná  suma bude  podľa skutočného, 
konečného počtu.   
 
Uznesenie č. 9/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje cenovú ponuku na spracovanie 
komplexnej agendy správy cintorína v sume 466,00 €, bez DPH, podľa skutočného počtu 
evidovaných hrobov. 

 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 



Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 

 

10. 
Memorandum o partnerstve a spolupráci - Nadačný fond nadácie PSK pre podporu 
rodiny 
 
 PSK informoval obec o možnosti byť partnerom v Nadácii PSK na podporu rodiny. 
O podmienkach partnerstva informovala poslancov starostka obce.  
 
Uznesenie č. 10/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie nadačný fond nadácie PSK 
pre podporu rodiny. 
 
 
11. 
Žiadosť o finančný príspevok – TJ Družstevník Litmanová 
 
 Pán Ján Rusiňák doručil OZ žiadosť o finančnú podporu pre športovú činnosť TJ. 
Ospravedlnil svoju neúčasť na OZ a zároveň informoval starostku obce, že netrvajú na svojej 
žiadosti. Potrebné materiálno-technické vybavenie si zakúpenia už  z  poskytnutej dotácie 
obce.  
 
Uznesenie č. 11/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť o finančný 
príspevok – TJ Družstevník Litmanová. 
 
 
 
12. 
Žiadosti občanov 
 
A.  Miroslav Hlinka, Litmanová 134 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na 

parcelách 307/2, 301, 302/2, 570/11 so zámerom legálneho prechodu k rodinnému 
domu.  

 
Na základe schváleného zámeru odpredaja nehnuteľnosti, uznesenie č. 12/15/2021 

(vyvesený dňa 08.04.2021 po dobu 15 dní), obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Účelom je zlegálnenie prechodu k nehnuteľnosti -  
rodinnému domu. 

 
Uznesenie č. 12/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v súlade 
s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
previesť vlastníctvo majetku obce nasledovne: vo vlastníctve obce parc. č. KN-E 307/2, KN-E 
301, KN-E 570/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 228 m2, ktorá je 
zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v 
Starej Ľubovni pre nadobúdateľa Miroslav Hlinka, rod. Hlinka, narodený 11.02.1972, trvale 



bytom Litmanová 134, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného 
ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zlegálnenia prechodu 
k nehnuteľnosti – k rodinnému domu. Cena za m2 je 5,00 €.  
 
Náklady spojené s vypracovaním GP, kúpnej zmluvy  a návrhu na vklad uhradí kupujúci. 
 

Zdôvodnenie odpredaja: Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným 
osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom 
majetku obce sa prispeje k usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na potreby 
vlastníka. 
 
Pri prevode majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 
9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o 
majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
B. Ing. Jozef Eštočin, Litmanová 202 – a) Žiadosť o opätovné schválenie predaja a 

uzatvorenie kúpnej zmluvy, b) Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie 
a o vyjadrenie k zámeru výstavby chaty. 

 
Táto žiadosť bude predmetom rozhodovania  ďalšieho najbližšieho obecného zastupiteľstva. 
Žiadateľ bol vyzvaný na preukázanie zaplatenia platby za pozemok a doloženia chýbajúceho  
dokladu.  
 
 
C. Ing. Vasiľ Kormaník, Svätého Ladislava, Košice – Žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku  KN-E 3988/7 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová sa zaoberalo podanou žiadosťou na viacerých 
zastupiteľstvách a dospelo k záveru, že nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcele 
podľa uvedenej žiadosti pre Ing. Vasiľ Kormaník, Svätého Ladislava, Košice. 
 
Uznesenie č. 13/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová nesúhlasí s predajom obecného pozemku na 
parcele E-KN 3988/7, zapísanej v KÚ Litmanová, pre Ing. Vasiľ Kormaník, Svätého 
Ladislava, Košice. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 



Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 
 

 
D. Ján Vira, Litmanová 113, 065 31 Jarabina - Žiadosť o odkúpenie alebo zámenu 

pozemku 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prehodnocovalo podanú žiadosť a nesúhlasí s 
predajom obecného pozemku na parcele podľa uvedenej žiadosti, pre Ján Vira, Litmanová 
113, 065 31 Jarabina. 
 
 
Uznesenie č. 14/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová nesúhlasí s predajom obecného pozemku na 
parcele C-KN 570/5, zapísanej v KÚ Litmanová, pre p. Ján Vira, Litmanová 113, 065 31 
Jarabina. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
E. Zlatica Hrebíková, Litmanová 207, 065 31 Jarabina – Žiadosť o vysporiadanie 

pozemku pod garážou 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti pod 
garážou.  
 

Uznesenie č. 15/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer odpredaja obecného 

pozemku na parcelách KN-E 6732/5 druh pozemku orná pôda a KN-E 142/1 druh pozemku 
ostatná plocha, v predpokladanej výmere 26 m2 podľa doloženého geometrického nákresu 
v prospech nadobúdateľa Zlatica Hrebíková, Litmanova 207, spôsobom podľa citovaného 
zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 26 m2.  
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
F. Zlatica Hrebíková, Litmanová 207, 065 31 Jarabina – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

v okolí garáže 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová podanú žiadosť prehodnotilo a súhlasí   
prenajať p. Zlatici Hrebíkovej  žiadanú nehnuteľnosť na 10 rokov v sume 12,00 € / rok, podľa 
nájomnej zmluvy, ktorá bude vypracovaná obcou.   



 
Uznesenie č. 16/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zámer prenájmu pozemku na 
parcelách KN-E 6732/5 druh pozemku orná pôda a KN-E 142/1 druh pozemku ostatná plocha 
v predpokladanej výmere 150 m2 podľa doloženého geometrického nákresu na 10 rokov 
v hodnote 12,00 € / rok  pre nájomcu Zlatica Hrebíková, Litmanová 207, 065 31 Jarabina. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 
G. Soňa Belancová a Andrej Sikorjak, Litmanová 174, 065 31 Jarabina – Žiadosť 

o odkúpenie časti pozemku v rozmere 25 m2 na par. Č. 149/1, ktorá je vo vlastníctve 
Obce Litmanová 

 
Tejto žiadosti sa bude OZ podrobnejšie venovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 
Dôvod je obhliadka nehnuteľnosti – terénu a vytýčenie hraníc.   
 
 
13. 
Rôzne 
 

A. Z dôvodu potreby opravy a výmeny niektorých zariadení vo vodojeme, obec 
zabezpečila  dodávku a montáž zariadenia na dezinfekciu pitnej vody pre vodojem 
Litmanová v zmysle  zmluvy o diele č. 512/2021 a  Vodomer DN 100 s pulzným 
výstupom. 

 
Uznesenie č. 17/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) schvaľuje zmenu uznesenia č. 8/15/2021 OZ zo dňa 17.03.2021 a to sumu 3.906,00 € 

s DPH na sumu 4.119,60 € s DPH na základe zmluvy o dielo č. 512/2021. 
b) schvaľuje v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov 

rezervného fondu na kapitálové výdavky a to na technické zhodnotenie vodovodu vo 
výške 4.119,60 € 

c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré je prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 

Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 
Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 
 
 

B. Odpustenie úhrady poplatkov za TKO na rok 2021 občanom s trvalým pobytom 
v Litmanovej, ale žijúcim dlhodobo v zahraničí, kde majú obvyklý pobyt. 
 

Uznesenie č. 18/17/2021 



Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje odpustenie úhrady poplatkov za 
TKO na rok 2021 občanom s trvalým pobytom v Litmanovej, ale žijúcim dlhodobo 
v zahraničí. Ide o občanov z rozhodnutí č.: 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 
48, 47, 46, 54, 45, 44, 13, 43, 42, 41, 91, 38, 37, 36, 35, 34, 4, 33, 1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 
25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 195, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6 vydaných Obcou 
Litmanová dňa 09.03.2021.  
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. 
Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký 

Neprítomní: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák 
Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasovali: 0 

 
 

C. Poslanci boli informovaní o implementácii novej web. stránky, na ktorej sa 
v súčasnosti pracuje.  

 
Uznesenie č. 19/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o aplikácií 
novej webovej stránky obce. 
 

9. 
Záver 
 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 18:30 
hod. 
 
 
 
Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková 
 
 
 
V Litmanovej 09.07.2021 
 
         
                                                                                                          ........................................... 
                                                                                                             Mgr. Nataša Hlinková 
                                                                                                                     starostka obce 
 
 
Overovatelia:  
 
Lukáš Hlinka            ......................................... 

 
 
Mgr. Vasil Vislocký            ........................................ 


