
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  LITMANOVEJ 

 
Uznesenie č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A . schvaľuje 

      1.program rokovania obecného zastupiteľstva   

 

 

Uznesenie č. 18 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

 A . určuje 
      1.zapisovateľa zápisnice Máriu Gurkovu 

      2. návrhovú komisiu a overovateľov komisie Mgr. Nataša Hlinková, Jozef Kavecký   

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. berie  na  vedomie 

1. správu o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 20 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. schvaľuje 

1. Povodňový  pláne obce Litmanová. 

 

Uznesenie č. 21 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. schvaľuje 

1. dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 5/2009 

 

B. ukladá 

1. dôchodcom, ktorí sa stravujú vo vývarovni predložiť rozhodnutia o dôchodku 

k 1.4.2011  

 

Uznesenie č. 22 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 



A.schvaľuje 
1. dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2010 

Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. schvaľuje 

1. doplnených členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve v Litmanovej 

 

 

 Uznesenie č. 24 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. berie   na    vedomie 

1. správu predsedu komisie pre nezlučiteľnosť funkcie starostu 

 

 

Uznesenie č. 25 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

 

A. schvaľuje 

1. dodatok  č. 1  k  Rokovaciemu poriadku OZ 

2. prihlášku kontrolóra do združenia kontrolórov 

3. vymáhanie miestnych daní a poplatkov od neplatičov v zmysle zákona o 

nedoplatkoch 

 

B. berie  na vedomie 

1. informáciu kontrolórky 

       2. informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

       3. informatívnu správu o doručených dotazníkoch 

       4. informatívnu správu o miestnych výberových konaniach 

       5. informáciu o stretnutí starostov na Obvodnom úrade 

       6. informáciu o športových podujatiach v obci 

       7. informáciu o situácii v obecných lesoch 

       8. berie na vedomie sťažnosť Mikuláša Konevala a komisia prešetrí stav na tvari miesta 

 

C. súhlasí 

       1. s preverením financovania stretnutia starostov v 9/2010 

       2. zvolať vlastníkov lesných pozemkov 

  3. s obhliadkou pozemkov  

       4. s prejednaním žiadosti na nasledujúcom zasadnutí OZ 

       5. s predajom dreva Eve Benčovej za cenu 25,-€/m3 na rekonštrukciu strechy rodinného     

           domu 

6. zakúpiť prístroj na meranie chlóru vo vode 

 

D. nesúhlasí 

1. aby obec upravila cestu k rodinnému domu súp.č. 89  

 



 

Uznesenie č. 26 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

A.schvaľuje   

1. uznesenie ako celok z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Litmanovej 

 

 

V Litmanovej, 14.3.2011 

       

 

 

 

  

        Vasiľ Vislocký 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v zmysle neskorších predpisov uznesenie č. 

23 pozastavuje. 

 

 

 

 

V Litmanovej, 14.3.2011 

 

        Vasiľ Vislocký 

          starosta obce 

 

 
 


