
 

UZNESENIE 
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 20.06.2018  

 

Uznesenie č. 207/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje 
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky 
 
Uznesenie č. 208/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Gabriel Rinkovský a Mgr. Nadežda Hlinková 
 
Uznesenie č. 209/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2018 a poveruje ho 
vykonaním kontrol.  
 
Uznesenie č. 210/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
a) schvaľuje 
Záverečný účet obce Litmanová za rok 2017 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 
Z. z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  
s výrokom: 
 

„ celoročné hospodárenie bez výhrad“. 

 

b) schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu vo výške 40 939,12 € z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 
a zostatku finančných operácií, 
c) schvaľuje 
použitie zisku z  podnikateľskej činnosti vo výške 155,62 € na vybavenie kuchyne 
podnikateľskej činnosti.  
 
Uznesenie č. 211/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
Použitie rezervného fondu vo výške 42 500,-€ na prefinancovanie rekonštrukcie kuchyne MŠ.  
 
Uznesenie č. 212/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 v súlade s § 9a ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n .p.  
schvaľuje 
predaj pozemku Vasiľovi Simakovi parcela KNC č. 147  vo výmere 32 m2  za cenu 5 €/m2 
 



Uznesenie č. 213/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zámer odpredaja časti pozemku z parcely č. 570/9 o výmere cca  25m2 pred rodinným domom 
žiadateľov po zameraní geometrickým plánom, ktorý zameria existujúce body vonkajšieho 
oplotenia za cenu 5 €/m2. Geometrický plán bude na náklady žiadateľov. 

 
Uznesenie č. 214/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
určuje 
výkon funkcie  starostu Obce Litmanová v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 v rozsahu 
1, t. z. v plnom rozsahu 
 
Uznesenie č. 215/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
určuje 
počet poslancov Obce Litmanová v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 na 7 poslancov 
 
Uznesenie č. 216/2018: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
určuje 
volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného (mestského) zastupiteľstva pre volebné 
obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 1 volebný obvod 
 
Uznesenie č. 217/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu ciest a mostov a zapojenie sa do 
pripravovanej výzvy 
 
Uznesenie č. 218/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 
schvaľuje 
vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu od  súp. č. 5 po súp. č. 191 
 
 
 
V Litmanovej, 28.06.2018 
 
         Ing. Ján Kormaník 
Podpísané dňa:   ..................                                                                    starosta obce 
Zverejnené dňa:  ................. 


