
UZNESENIA 

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 17.03.2021 

Uznesenie č. 1/15/2021 
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, navrhnutých zmien a doplnení. 
b) volí NK a overovateľov zápisnice: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

Uznesenie č. 2/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 3/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o zámere Apartmánových domov s vybavenosťou a  
b) súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k projektovej dokumentácií po podpísaní zmluvy, v ktorej 

budú zapracované podmienky v zmysle vyvolanej investície. Investor v rámci dohodnutej investície 
súhlasil s finančnou pomocou - benefitom pre obec, ktorá bude použitá podľa aktuálnej potreby na 
zlepšenie infraštruktúry a skvalitnenie života občanov obce. 

Uznesenie č. 4/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

Uznesenie č. 5/15/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie informácie pre vlastníkov lesných pozemkov sprostredkované Ing. Jánom 

Pitoňákom. 
 
Uznesenie č. 6/15/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje predĺženie platnosti programu hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja. 

 
Uznesenie č. 7/15/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia jestvujúcich 

mostov – 3 ks – SO.01“ zhotoviteľom: SL Projekt, s.r.o. Stará Ľubovňa  v sume 4.750,00 € (nie sú 
platcami DPH)  v obci Litmanová. 
 

Uznesenie č. 8/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje cenovú ponuku zo dňa 23.2.2021 Ing. Jarmily Peškovej, VaK Servis, s.r.o. Poprad na 
dodávku a montáž zariadenia na dezinfekciu pitnej vody vo vodojeme – dávkovacie čerpadlo, pulzný 
vodomer v sume 3.906,00 € s DPH. Podmienkou dodávky je prívod 230 V do vodojemu a 50 % 
zálohová platba. 
 

Uznesenie č. 9/15/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) súhlasí začať proces na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,  zabezpečiť  výber zhotoviteľa 
a obstarávateľa a prípravu podkladov na požiadanie MDaV o dotáciu v januári 2022. 
 



Uznesenie č. 10/15/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje predaj motorového vozidla Škoda Fabia s najvyššou predloženou ponukou od predajnej 
ceny 350,00 €. 
 

Uznesenie č. 11/15/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie informácie – dotácie VUC PO,  projekt – VÚB 

 
Uznesenie č. 12/15/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo majetku obce nasledovne: vo 
vlastníctve obce parc. č. KN-E 307/2, KN-E 301, KN-E 302/2, KN-E 570/11, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 228 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni pre nadobúdateľa Miroslav Hlinka, rod. 
Hlinka, narodený 11.02.1972, trvale bytom Litmanová 134, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa 

citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 

zlegálnenia prechodu k rodinnému domu. Cena za m2 je 5,00 €.  
 

Uznesenie č. 13/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) nesúhlasí s odkúpením nehnuteľnosti pre p. Miroslavu Orosz, Litmanova 34. 
 

Uznesenie č. 14/15/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informácie starostky. 
 

Uznesenie č. 15/15/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu 
na bežné výdavky, a to na implementačné služby vo výške 1187,25 € a na externý manažment vo 
výške 2867,33 €, v projekte MŠ - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci 
Litmanová 

b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré je prílohou zápisnice. 
 
 
 
Litmanovej 26.03.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 26.03.2021 
Zverejnené dňa: 27.03.2021 


