
UZNESENIE 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 23.6.2016  
 
Uznesenie č. 123/2016: 
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 s doplnenými  zmenami, 
 
Uznesenie č. 124/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Jaroslav Rusiňak a Michal Sikorjak 
 
Uznesenie č. 125/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej 
 
Uznesenie č. 126/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
VZN č.1/2016 o odpadoch s účinnosťou od 1.7.2016 
 
Uznesenie č. 127/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Litmanová na II. polrok 2016 
  
Uznesenie č. 128/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
a/ berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 
 
b/ schvaľuje 
Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2015 podľa § 16, ods. 10, písm. a/ Zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov  a 
celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecne zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie schodku vo výške 104 457,90 €, zisteného 
podľa ustanovenia § 10ods. 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 104 457,90 € 
 

c/ schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných operácií vo výške 14. 983,67 € 

 



Uznesenie č. 129/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.1  
 
 
Uznesenie č. 130/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č.2 Obce Litmanová na rok 2016  

-  použitie Rezervného fondu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ do výšky 
24. tis eur 
 

Uznesenie č. 131/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 schvaľuje 
termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2016  

-  22.september.2016 a 15.december.2016 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Kormaník 
                starosta obce 
 
 
Popísané dňa:      ................ 
Zverejnené dňa:  ................. 


