
UZNESENIA 

zo  14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 

21.12.2020 

 
Uznesenie č. 1/14/2020 

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, Mgr. Vasil Vislocký 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 
 

Uznesenie č. 2/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 3/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, a to na kúpu 

auta značky HYUNDAI I30 WGN FL 1.5I FAMILY vo výške 15.999,-€  
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré  je prílohou zápisnice 

 

Uznesenie č. 4/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: 
- na parcelách č. 577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/14, o výmere 53 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Ján Rusiňak, Litmanová 59, 065 31 
Jarabina,  

- na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/15, o výmere 46 m2, 
druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Michal Rinkovský, Litmanová 72, 
065 31 Jarabina, 

- na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/16, o výmere 43 m2, 
druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Vasil Vislocký, Litmanová 186, 065 
31 Jarabina 

- na parcelách č.577/13 a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/18, o výmere 35 

m2, druh pozemku zastavaná plocha, pre nadobúdateľa Jozef Vislocký, Litmanová 47, 
065 31 Jarabina,  

ktoré  vznikli  na základe vyhotoveného GO plánu č. 64/2019, úradne overený pod číslom G1-
462/2019 zo dňa 24.07.2019 v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je 
zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej 
Ľubovni, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania a to 1,00 euro za celý 

pozemok.  
 
Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 

Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkovoprávnemu  
vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľov na účel vytvorenia parkovacích miest pre 
osobné motorového vozidlá.  
 
 



Uznesenie č. 5/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, nachádzajúcej sa v Obci 
Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá  je zapísaná  na LV č. 1481, 
vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, ktorá  vznikla   na 
základe GO plánu č. 45/2020, úradne overený pod číslom G1-561/2020 zo dňa 
31.08.2020, v prospech nadobúdateľa Miroslava Hlinku, Litmanova 134, spôsobom 
podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 113 m2, 

druh pozemku zastavané plochy. 

 

Uznesenie č. 6/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) vo vlastníctve obce 
parc. č. KN-E 568, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ako novovzniknutá parc. 
č. KN-C 568/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m2, ktorá  vznikla  na základe 
vyhotoveného GO plánu č. 33/2020, úradne overený pod číslom G1-189/2020 zo dňa 
08.04.2020 v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej 
Ľubovni pre nadobúdateľa Katarína Jones Rusiňáková, Litmanová 14, 065 31 
Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania 

a vysporiadania prístupovej cesty na pozemok, ktorý slúži ako hospodársky vchod 

a prejazd traktorom. Cena za m2 je 5,00 €.  

 

Uznesenie č. 7/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

a) nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcelách C 578/11 = 671m2, C 578/15 = 
54 m2, E 1391/1 = 137 m2, E 1392/1 = 125 m2, E 1393 = 288m2, E 1394 = 177m2, 
zapísanej v KÚ Litmanová, pre Ľubomír Šesták, Jarabina 3, 065 31 Jarabina. 
 

Uznesenie č. 8/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje jednorazový finančný príspevok na rok 2021 vo výške 100 eur pre Spišská 
katolícka charita – ADS Charitas Stará Ľubovňa na nákup zdravotníckych pomôcok pre 
skvalitnenie života klientov.  
 

Uznesenie č. 9/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje dotáciu pre Telovýchovná jednota Družstevník Litmanová vo výške 4.000 
eur na rok 2021 v dvoch čiastkach. Dotácia na jesennú časť bude poskytnutá až po 
vyúčtovaní dotácie za jarnú časť a to z mysle zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. 
 

Uznesenie č. 10/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie „Folklórny súbor Majdan Litmanová“ vo 
výške 800 eur na rok 2021. Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po 
vyúčtovaní dotácie k 31.8.2021 v max. sume do 1 500 eur  v z mysle zmluvy 
o poskytnutí finančnej dotácie. 
 



Uznesenie č. 11/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie projektovú dokumentáciu apartmánových domov pre územné 
rozhodnutie.  

Uznesenie č. 12/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Litmanová. 
 

Uznesenie č. 13/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území obce Litmanová. 
 

Uznesenie č. 14/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN č. 3/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Litmanová. 
 

Uznesenie č. 15/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce 
Litmanová. 

 

Uznesenie č. 16/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN č.5/2020 ktorým sa určujú 

pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie. 
 
Uznesenie č. 17/14/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu na 
rok 2021 a výhľad na roky 2022-2023. 
 

Uznesenie č. 18/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje rozpočet Obce Litmanová na rok 2021 
b) berie na vedomie výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2022 a 2023 
 

Uznesenie č. 19/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti  HK na I. polrok 2021 a poveruje ju výkonom týchto 
kontrol. 
 

Uznesenie č. 20/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za II. polrok 2020 
 
 
 
 



Uznesenie č. 21/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce 
Litmanová za účtovné obdobie roka 2019. 
 

Uznesenie č. 22/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie možnosť podať žiadosť  na grantový program  Zelené oázy. 
 

Uznesenie č. 23/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer k projektovej dokumentácii na riešenie troch mostov v obci 
Litmanová 
 

Uznesenie č. 24/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie podanie žiadosti o grantový program Poštová banka - Nápad pre 3 
generácie. 
 

Uznesenie č. 25/14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie  informácie o obecných lesoch, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Tiež 
informácie o možnosti riešiť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutia 
súvisiacu s možnou výstavbou kanalizácie v obci.  

 
 
 
 
Litmanovej 30.12.2020 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 31.12.2020 
Zverejnené dňa: 31.12.2020 


