
 

UZNESENIE 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 25.09.2019  

 

Uznesenie č. 1/6/2019: 

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: Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak 

c) určuje 

za zapisovateľa: Máriu Arendáčovú 

 

Uznesenie č. 2/6/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 26.6.2019 

 

Uznesenie č. 3/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole 

a školskej jedálni  s účinnosťou od 1.10.2019 

 

Uznesenie č. 4/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 
a)  vyhlasuje 

 

v zmysle § 18a, odst. 2, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra Obce 

Litmanová s úväzkom 0,1, t.j. 10% a deň konania voľby určuje na deň 13.11.2019 o 16.00 hod..  

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doručí  svoju písomnú prihlášku najneskôr 

14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 30.10.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke na adresu 

obecného úradu, Litmanová 79, 065 31 Jarabina  s označením 

 

 „Voľba Hlavného kontrolóra obce“ /platí prezentačná pečiatka OcÚ Litmanová/. 

  

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra  

 

1. Vzdelanie: minimálne úplne stredné  

2. Bezúhonnosť 

3. Znalosť právnych predpisov tykajúcich sa činnosti samosprávy 

4. Počítačové zručnosti 

  

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra  

 



1. Osobné údaje :  

-  meno, priezvisko  

-  dátum narodenia  

- bydlisko, telefón, emailovú adresu  

2. Profesijný životopis  

3. Údaje potrebné k získaniu Výpisu z registra podľa §10, ods. 4, písm. a) Z.z. o registri trestov  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

4. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie – kópia dokladu  

5. Prax – čestné vyhlásenie o dĺžke praxe  

6. Informácia o podnikaní  

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

    údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b) schvaľuje  
spôsob voľby:  Voľby HK sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí OZ. 

 

Kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splnil predpoklady a zaslal všetky 

náležitosti prihlášky, bude umožnené prezentovať sa priamo na zasadnutí OZ v časovom limite 10 

minút. Oznámenie o čase prezentácie oznámi Obecný úrad v Litmanovej písomne uchádzačom 

najneskôr do 7.11.2019.  

c)  volí  

3 člennú komisiu na otváranie obálok a sčítanie hlasov pri voľbe HK v zložení: 

1. Marián Kuščák            -  predseda 

2. Ing. Jaroslav Rusiňak  -  člen 

3. Lukáš Hlinka               -  člen 

Uznesenie č. 5/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 

informácie  starostky o aktivitách v obci 

Uznesenie č. 6/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, Anna Kleinová, Popradská 1769/7 

Uznesenie č. 7/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 

uvedené žiadosti o odkúpenie pozemkov 

Uznesenie č. 8/6/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

doplatenie dotácie pre TJ Družstevník Litmanová vo výške 500,- eur 

vlastníkov. 

 

V Litmanovej 04.10.2019 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

Podpísané dňa:   7.10.2019   

Zverejnené dňa: 7.10.2019   


