
 

UZNESENIE 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 24.1.2019  

 

Uznesenie č. 1/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

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

a) schvaľuje 
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky  

b) volí 

NK a overovateľov zápisnice:  Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak 

c) určuje 

za zapisovateľku:  Máriu Arendáčovú 

Uznesenie č. 2/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

A: zriaďuje 
      tieto komisie: 

1. Komisia športu, kultúry a cestovného ruchu 

2. Komisia výstavby a územného rozvoja 

3. Komisia  ekonomicko - finančná 

     B: volí 

1. Mgr. Nadeždu Hlinkovú za predsedu Komisie športu, kultúry a cestovného ruchu 

a členov  komisie:      Ing. Martin Hlinka a Ing. Jaroslav Rusiňak 

2. Ing. Jaroslav Rusiňak za predsedu Komisie výstavby a územného rozvoja   

a členov komisie: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasiľ Vislocký 

3. Marián Kuščák za predsedu Komisie  ekonomicko – finančnej 

a členov:    Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Uznesenie č. 3/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Litmanová za účtovné 

obdobie roka 2017   

Uznesenie č. 4/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
Mgr. Máriu Hurkalovú ako kronikárku Obce Litmanová 

Uznesenie č. 5/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
organizačný tím pre usporiadanie slávnosti  v zložení: 

Mgr. Nadežda Hlinková – strava, občerstvenie 

Ing. Martin Hlinka – kultúrny program a ozvučenie 

Michal Hlinka č. 125 – výstava,  prezentácia remesiel ... 

Ing. Jaroslav Rusiňak – športové aktivity pre detí 

Obec – pozvanie hostí, súborov a technické záležitosti 

Uznesenie č. 6/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

informáciu starostky o podaní majetkového priznania za rok 2017 



Uznesenie č. 7/2/2019: 

Poslanci Obce Litmanová 

a) súhlasia 

so zaslaním ich emailových adries pre potreby Územnej samosprávy ZMOS. 

Uznesenie č. 8/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

informáciu starostky o aktivitách v obcí 

Uznesenie č. 9/2/2018: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) súhlasí 

s poskytnutím dotácie na žiaka vo výške 95,- eur na školský rok 2018/2019 

Uznesenie č. 10/2/2018: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
jednorazový finančný príspevok na dofinancovanie opatrovateľskej služby  na rok 2019 vo 

výške 100 eur. 

Uznesenie č. 11/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

žiadosť o dotáciu na chod futbalového klubu  na rok 2019. 

Po preskúmaní vyúčtovania a zhodnotenia účelnosti poskytnutej sumy  za predchádzajúci rok,  

OZ rozhodne o výške dotácie na rok 2019.  

Uznesenie č. 12/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) súhlasí 

s bezplatným poskytnutím uvoľnených priestorov po Poštovom stredisku v budove OcÚ pre 

DHZ Litmanová a to  v súlade so Zmluvou  o nájme, vrátane podmienok  udržiavania 

priestorov. 

Uznesenie č.13/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

žiadosť o dotáciu FP na činnosť FS  na rok 2019. 

Po preskúmaní vyúčtovania za predchádzajúci rok, OZ rozhodne o výške dotácie.  

Uznesenie č. 14/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) súhlasí 

so znížením dane z nehnuteľnosti o 30 % počas neaktívneho využívania podnikateľského 

objektu a to  počnúc rokom 2019. V prípade opätovného využívania sa nová daň vyrubí 

dodatočným daňovým priznaním.  

Uznesenie č. 15/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) doporučuje  

spísať inventár potrebný na nevyhnutné dovybavenie kuchyne, urobiť kalkuláciu nákladov a po 

získaní finančných prostriedkov dokúpiť potrebný inventár kuchyne. 

b) súhlasí 



v prípade nezabezpečenia jednotného servisu do stanoveného termínu s využitím služieb iného 

stravovacieho zariadenia  v KD, pod  dohľadom zamestnanca  obce,  v súlade  s dohodu o nájme 

priestorov v KD. 

 

Uznesenie č. 16/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) doporučuje  

požiadať vlastníkov lyžiarskeho strediska Skicomp Fakľovka, aby bola cesta  prejazdná. 

 

Uznesenie č. 17/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje  

zámer predaja majetku Obce Litmanová a to predaj časti pozemku parc. č. 571/14 pod garážou 

za cenu 5,00 eur/m2 za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku. 

 

Uznesenie č. 18/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 

a) s c h v a ľ u j e 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litmanove 

 

Uznesenie č. 19/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

a neodporúča  jej podpísanie. 

 

 

 

V Litmanovej, 1.2.2019 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

 

 

Podpísané dňa:   1.2.2019   

Zverejnené dňa: 1.2.2019   


