
 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 13.12.2019  

 

Uznesenie č. 1/8/2019: 

 
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák 

c) určuje 
 

Uznesenie č. 2/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ.  

 

Uznesenie č. 3/8/2019:   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 

1. Sadzbu  poplatku za odpad určuje obec v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 zákona 

o miestnych daniach a poplatkoch nasledovne: 

a) vo výške 20 eur na osobu za kalendárny rok  /nad 80 eur 2 splátky/ 

b) ubytovacie lôžko 4,75 eur  /lôžko/ rok 

c) obec určuje cenu za odvoz jedného vreca odpadu mimo zaplatených odvozov z kuka 

nádob v sume  3,00 eur za jedno biele vrece. 

2. Obec v súlade § 82 ods. 2 a § 83 zákona o miestnych daniach a poplatkoch zníži 

poplatok o 25% :   

a) osobe, ktorá sa zdržuje na internáte po doložení potrebných dokladov do 31. januára 

kalendárneho roka, 

b) osobe, ktorá dovŕšila vek 70 rokov. 

 

§ 3  ostatné poplatky takto: 
1. iné poplatky 

a) poplatok za odber vody na ubytovacie lôžko v súkromí 3,30 eur/rok 

b) poplatok za údržbu verejného  vodovodu 17,00 eur na osobu za kalendárny rok 

     /fakturovať 2 - krát do roka/ 

c) jednorazový poplatok za údržbu verejného vodovodu vo výške 20 eur za prípojku 

k rodinnému domu, ktorý je obývaný príležitostne. 

Uznesenie č. 4/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 



informáciu starostky o možnosti čerpania enviromentálneho fondu na výstavbu vodovodu 

alebo kanalizácie. 

 

Uznesenie č. 5/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému   rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 

2021-2022. 

Uznesenie č.6/8/2019: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
Rozpočet Obce Litmanová na rok 2020 

b) berie na vedomie  

výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2021 a 2022 

c) schvaľuje  
použitie rezervného fondu v sume 3000 eur na technické zhodnotenie vodovodu. 

Uznesenie č. 7/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
úpravu schváleného rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 3 Obce Litmanová na rok 2019 podľa 

potreby na jednotlivé kapitoly.  

b) schvaľuje  
použitie rezervného fondu obce vo výške 4.450 eur na technické zhodnotenie vodovodu a vo 

výške 1.845 eur  na technické zhodnotenie auta lesníka MITSUBISHI Pajero Pinin.    

 

Uznesenie č. 8/8/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti  HK na I. polrok 2020 a poveruje ju výkonom týchto kontrol 

Uznesenie č. 9/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 

a) schvaľuje 
dotáciu pre TJ Litmanová vo výške 4.000,- eur na rok 2020 v dvoch častiach. Dotácia 

na jesennú časť  bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť. 

b) schvaľuje 
dotáciu pre Folklórny súbor Majdan Litmanová vo výške 800,- eur na rok 2020. 

Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie   

k 31.8.2020 v max. sume do 1 500 €. 

Uznesenie č. 10/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
jednorazový finančný príspevok pre Spišskú katolícku charitu – ADS Charita Stará Ľubovňa 

na dofinancovanie opatrovateľskej služby  na rok 2020 vo výške 100 eur. 



Uznesenie č. 11/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

 

a) schvaľuje 
Termín usporiadania Litmanovských slávnosti v roku 2020 na deň 01.08.2020. 

b) schvaľuje  
 Termín zasadnutí OZ v roku 2020: 18. marec; 17. jún; 16. september a 25. november. 

c) schvaľuje 
 Sumu členského príspevku pre OO CR „Severný Spiš-Pieniny“ na rok 2020 vo výške   

1.252 €.  

Uznesenie č. 12/8/2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 
jednorazové navýšenie platu pre starostku za mesiac december 2019 vo výške 50%. 

 

 

 

 

 

V Litmanovej 23.12.2019 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

Podpísané dňa:   23.12.2019   

Zverejnené dňa: 23.12.2019   


