
 

UZNESENIE 
z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 8.6.2017  

 

 

 

Uznesenie č. 163/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

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

schvaľuje 
návrh programu zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky 

Uznesenie č. 164/2016: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

volí 

NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 

Uznesenie č. 165/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2017.  

Uznesenie č. 166/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 

a/ berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

 

b/ schvaľuje 

záverečný účet obce Litmanová za rok 2016 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  

s výrokom: 

                                                  „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

Obecne zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie finančných operácií vo výške 95 441,57 €, 

z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 

 

c/ schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu vo výške 26 075,34 € z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový 

rok, 

 

d/ schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu vo výške 297,98 € zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení za 

uplynulý rozpočtový rok  

Uznesenie č. 167/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: 

 



-názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Litmanová“ 

-výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR 

z celkových oprávnených výdavkov: 17.286,90 Eur s DPH 

 

-výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov 

v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie alebo vytvorenia čistého príjmu projektu 

na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu: 0,00 Eur. 

-kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Uznesenie č. 168/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.1 obce Litmanová na rok 2017  

-  použitie Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 10 tis. eur. 

Uznesenie č. 169/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- výdavky na usporiadanie Litmanovských slávnosti vo výške 500,- eur. 

Uznesenie č. 170/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- vyraďovaciu komisiu na vyradenie majetku MŠ v zložení: 

Predseda komisie: Mária Saloňová 

Členovia komisie: Petra Majerčáková, Bc. Lenka Virová 

Uznesenie č. 171/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- dotáciu na činnosť futbalového klubu po úspešnej registrácií vo výške 2.tisíc eur. na 

rok 2017 

Uznesenie č. 172/2017: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

 Schvaľuje 

- zakúpenie prívesného vozíka v sume do 600,- eur. 
 

 

V Litmanovej, 16.6.2017 

 

 

 

 

          

                                                                                                         Ing. Ján Kormaník 

Podpísané dňa:   ..................                                                                    starosta obce 

Zverejnené dňa:  ................. 


