
 

UZNESENIE 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 15.12.2016  

 

 

 

Uznesenie č. 145/2016: 
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. 146/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí 
NK a overovateľov zápisnice :  Ing. Jaroslav Rusiňak, Mikuláš Rusiňák 
 

Uznesenie č. 147/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.5 
 

Uznesenie č. 148/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 

a) rozpočet Obce Litmanová na rok 2017 
b) berie na vedomie 

výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2018 -2019 
 

Uznesenie č. 149/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
dane a poplatky na rok 2017 na úrovni roka 2016. 
 
Uznesenie č. 150/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
Plán práce HK na I. polrok 2017 a poverilo ho výkonom týchto kontrol. 
 
Uznesenie č. 151/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
nájomnú zmluvu Obce Litmanová s RD Majdan Litmanová 
 
 
 
 



Uznesenie č. 152/2016: 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 11 odst. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  
schvaľuje 
Doplnenie uznesenia č. 21/2015 a to  
 
Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Litmanová, Litmanová 79, 065 31 p. Jarabina 
IČO : 00 33 00 19 
 
Novovytvorené pozemky registra C KN : 
Parcelné číslo 573/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2591 m2, odčlenená od pozemku 
registra C KN, parcelné číslo 573/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3274 m2, 
Parcelné číslo 574/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4071 m2, odčlenená od pozemku 
registra C KN, parcelné číslo 574, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6870 m2, 
Geometrickým plánom č. 39/2015, vyhotoveným Ján Štellmach, Nová Ľubovňa 282, 065 11 
Nová Ľubovňa, IČO: 10 771 247, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-650/2015 dňa 08.01.2016. 
 
Do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prečov, 
IČO : 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, 
Jesenná 14, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €, ktoré boli odčlenené z pozemkov, ktorých 
odpredaj bol schválený OZ Litmanová dňa 20.02.2015 uznesením č. 21/2015 a to odpredaj 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestou III. triedy a to KN-E 6732/5 na LV 1481 druh 
pozemku ostatné plochy a KN-E 6719/2 na LV 1481 druh pozemku ostatné plochy. 
 
Uznesenie č. 153/2016: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade § 9aods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 na 
svojom  zasadnutí dňa 15.12.2016 
schvaľuje 

zámenu prevodu nehnuteľnosti za danú časť parc. č. KN-E 170/4  vo výmere 24 m2 
prevedie na Obec Litmanová nadobúdateľ Michal Sikorjak časti vlastných pozemkov  
vedených na LV 106 zámenou par.č. 430/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 12 m2 a LV  1528 par. č. KN-E 200 druh pozemku orná pôda o rozlohe 12 m2 z dôvodu 
vhodného osobitného zreteľa. 

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 účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov 
s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. 

 
Uznesenie č. 154/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
príspevok na preplatenie nákladov na kúpu darčekov pre deti vo výške skutočných nákladov t.j. 
213,- eur, na akciu „Privítanie svätého Mikuláša“ konaného dňa 4.12.2016 

 
 
 
 



Uznesenie č. 155/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
termín 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 16. marec 2017 o 17,00 hod. 
 
 
V Litmanovej, 23.12.2016 
 
 
 
         Ing. Ján Kormaník 
Podpísané dňa:                                  starosta obce 
Zverejnené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


