
 

UZNESENIE 
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 07.11.2018  

 

Uznesenie č. 227/2018: 

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. 228/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a/ určuje 

za zapisovateľku Máriu Arendáčovú 

b/ volí 

NK a overovateľov zápisnice:  

Ing. Peter Rusiňák a Mgr. Nadežda Hlinková  

 

Uznesenie č. 229/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení z 25. riadneho zasadnutia OZ  

 

Uznesenie č. 230/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2018 

 

Uznesenie č. 231/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

berie na vedomie 

informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu materskej 

školy v Litmanovej vo výške  375 764,07 € 

Uznesenie č. 232/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

VZN č.1 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien Obce 

Litmanová. 

 

Uznesenie č. 233/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

Udelenie čestného občianstva Obce Litmanová  Prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Mons. ThDr. Jánovi Babjakovi, SJ, PhD., za významný 

duchovný rozvoj obce a prínos pri zveľaďovaní pútnického miesta na hore Zvir, ako aj šírenie 

dobrého mena obce Litmanová. 

 

 

 



Uznesenie č. 234/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

a/ berie na vedomie 

kritickú situáciu so zásobovaním obce pitnou vodou z dôvodu sucha 

b/ rozhodlo 

o odstávke a regulovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce a to odstavením vodovodu 

za Obšarom v čase od 9,00 hod. dňa 8.11.2018 do 9,00 hod. dňa 10.11.2018 a od 9,00 hod. 

dňa 12.11.2018 do 9,00 hod. dňa 14.11.2018 

c/ žiada 

starostu o rozšírenie vodojemu nad materskou školou a preveriť možnosť napojenia nových 

vodných zdrojov 

d/ preveriť 
možnosti dovozu pitnej vody obyvateľom 

 

Uznesenie č. 235/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

čestne prehlasuje, 

že prístupová cesta postavená na parcelách číslo KN-C 631/23, KN-C 631/25, KN-C 631/26, 

KN-C 631/28 a KN-C 631/29 je jediná prístupová cesta k rodinným domom, ktoré sa v tejto 

časti obce nachádzajú, bola postavená pred rokom 1976 a obec sa o túto cestu dlhodobo stará 

 

Uznesenie č. 236/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

nesúhlasí 

s odpustením poplatku za údržbu verejného vodovodu. 

 

Uznesenie č. 237/2018: 

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová 

schvaľuje 

preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce na konci funkčného obdobia 

 

V Litmanovej, 16.11.2018 

 

 

         Ing. Ján Kormaník 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

Podpísané dňa:   16.11.2018   

Zverejnené dňa:  16.11.2018   


