
 

UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 13.11.2019  

 

Uznesenie č. 1/7/2019: 
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. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký. 

c) určuje 
za zapisovateľa: Máriu Arendáčovú 
 
Uznesenie č. 2/7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ.  
 
Uznesenie č. 3/7/2019:   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie  

výsledky voľby hlavného kontrolóra Obce Litmanová tajným hlasovaním poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Litmanovej uvedené v zápisnici z 1. kola v súlade s § 18a ods. 3 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) konštatuje, že 

za hlavného kontrolóra Obce Litmanová bola dňa 13.11.2019 zvolená pani Mária Tomková.  
c) odporúča starostke Obce Litmanová 

 
uzavrieť s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od  01. 12. 2019  s pracovným úväzkom 
v rozsahu 10%  na 6 ročné funkčné obdobie v súlade s § 18a  ods. 5 a ods.6  zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s platom v súlade s § 18c ods. 1 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 4/7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) súhlasí 
s uzatvorením zmluvy na prevádzkovanie verejného vodovodu s firmou VaK servis, s.r.o., 
Poprad, od 1.1.2020 
 
Uznesenie č. 5/7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
termín 8. zasadnutia OZ na deň 13.12.2019 /piatok/ o 16,00 hod.  
 
 
 



Uznesenie č. 6/7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
termín Zhromaždenia obyvateľov obce  na deň  24.11.2019  /nedeľa/ o 16,00 hodine 
v kultúrnom dome. 
 

Uznesenie č. 7/7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časti obecného pozemku KN C 571/1 
zastavaná plocha vo výmere  87 m2  za sumu  jedno euro za  pozemok, nachádzajúci sa v Obci 
Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorý je zapísaný na LV č. 1481, vedenom 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, ktorý  vznikol  na základe GO plánu 
č. 72/2018, úradne overený pod číslom G1-653/2018 zo dňa 22.11.2018, 571/16  v prospech 
nadobúdateľa Anny Kleinovej, Popradská 1769/70, Stará Ľubovňa,  spôsobom   podľa 

citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku  už odkúpeného a zaplateného. 
 
 
 
 
 
V Litmanovej 20.11.2019 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa:   20.11.2019   
Zverejnené dňa: 20.11.2019   


