
UZNESENIA 

zo  16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 10.05.2021 

 

 

Uznesenie č. 1/16/2021 
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 

b) volí NK a overovateľov zápisnice: Marián Kuščák, Ing. Peter Rusiňák. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Uznesenie č. 2/16/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ 
 

Uznesenie č. 3/16/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) súhlasí s vydaním záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácii 
apartmánových domov s vybavenosťou.  

Uznesenie č. 4/16/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o prestavbe bývalej kasárne na Pútnický dom a  
b) súhlasí, aby obec vydala súhlasné záväzné stanovisko k investičnému zámeru. 
c) berie na vedomie požiadavku pripojenia sa na obecný vodovod a odkazuje ju riešiť 

v súlade s VZN č. 5/2020, t.j. o stanovisko požiadať prevádzkovateľa obecného 
vodovodu. 

d) berie na vedomie žiadosť o majetkové vypriadanie pozemku nachádzajúceho sa za 
bránou farského dvora, ktorý je vo vlastníctve obce 

Uznesenie č. 5/16/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie informáciu o prevzatí miestnej komunikácie do správy PSK.  

 
Uznesenie č. 6/16/2021: 

Komisia pre ochranu ver. záujmu otvorila doručené majetkové priznanie starostky obce 
a skonštatovala, že písomné oznámenie majetkového priznania za predchádzajúci kalendárny 
rok 2020 bolo podané v lehote do 30.04.2021, je riadne platné, podpísané a tiež bude verejne 
prístupné na obecnej stránke obce.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie informáciu o majetkovom priznaní starostky obce. 

 
Uznesenie č. 7/16/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov. Z dôvodu potreby 

vyhotoviť znalecký posudok na ocenenie predávanej veci o samotnom odpredaji sa 
nerozhodovalo, tento bod bol presunutý na jednanie najbližšieho OZ. 

 



Uznesenie č. 8/16/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje predaj motorového vozidla Škoda Fabia s najvyššou predloženou ponukou 
od predajnej ceny 200,00 €. 

 
Uznesenie č. 9/16/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje zámer obce riešiť IBV a to kúpou nehnuteľností patriacich  do vlastníctva 

Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Litmanová po vzájomnej dohode sumy odpredaja.    
 

Uznesenie č. 10/16/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje rekonštrukciu a opravu WC v kultúrnom dome. Pred podpísaním 
objednávky je potrebné zistiť PHZ a vyhodnotiť proces VO.  

 
 
 
Litmanovej 17.05.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 20.05.2021 
Zverejnené dňa: 20.05.2021 


