
UZNESENIA 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 22.09.2021 
 
 
Uznesenie č. 1/18/2021 

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: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Peter Rusiňák. 
c) určuje za zapisovateľa: Mgr. Nataša Hlinková. 

Uznesenie č. 2/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 17. zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 3/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie informáciu o založení s.r.o. Poľanka a taktiež o postupe pri 
zriaďovaní r.s.p. obce Litmanová. 
 

Uznesenie č. 4/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) rozhodlo o možnosti výberu dvoch lokalít v k.ú. Litmanová,  na ktorých sa budú 
vykonávať pozemkové úpravy. 
 

Uznesenie č. 5/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie informáciu o stave budovy vodojemu a do budúcnosti v prípade 
dostatku finančných prostriedkov súhlasí s výmenou dverí, aby sa znížila vlhkosť 
v priestoroch budovy, s opravou zatekajúcej strechy a vymenením rebríka. 
 

Uznesenie č. 6/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie informáciu o procese prípravy územného plánu obce. 

Uznesenie č. 7/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje prenájom pozemku na parcelách KN-E 6732/5 druh pozemku orná pôda 
a KN-E 142/1 druh pozemku ostatná plocha v predpokladanej výmere 150 m2 podľa 
doloženého geometrického nákresu na 10 rokov v hodnote 12,00 € / 1 rok  pre nájomcu 
Štefan Hrebík, rod. Hrebík,  nar. 3.2.1966, trvale bytom Litmanová 207, 065 31 a Zlatica 
Hrebíková, rod. Virová, nar. 15.09.1972, trvale bytom Litmanova 207, 065 31 
Hrebíková, Litmanová 207, 065 31 Jarabina spôsobom podľa citovaného zákonného 
ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel užívania ako 
pozemku ako susediacej nehnuteľnosti. 

 
Poveruje starostku obce vyhotovením a podpísaním nájomnej zmluvy podľa týchto 
schválených podmienok OZ.  



Uznesenie č. 8/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje odpredaj  obecného pozemku na parcelách KN-E 6732/5 druh pozemku 
orná pôda a KN-E 142/1 druh pozemku ostatná plocha, v predpokladanej výmere 26 m2 
podľa doloženého geometrického nákresu v prospech nadobúdateľa  Štefan Hrebík, rod. 
Hrebík, nar. 3.2.1966, trvale bytom Litmanová 207, 065 31 a Zlatica Hrebíková, rod. 
Virová, nar. 15.09.1972, trvale bytom Litmanova 207, 065 31 spôsobom podľa 
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 26 m2.  
 

Uznesenie č.  9/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer prenájmu pozemku na parcele KN-C č. 149/1, zastavaná plocha a 
nádvorie v predpokladanej výmere 25 m2 podľa doloženého geometrického nákresu na 
10 rokov v hodnote 12,00 € / 1 rok  pre nájomcu Andrej Sikorjak, rod. Sikorjak, nar. 
6.11.1952,  trvale bytom  Litmanová 174, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa citovaného 
zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel užívania 
pozemku ako susediacej nehnuteľnosti. 

 
Uznesenie č. 10/18/2021 
  Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie informáciu o možnosti riešenia výmeny pozemkov na IBV. Tento 
bod presúva na jednanie na ďalšie OZ. 

 
Uznesenie č. 11/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
a) berie na vedomie informáciu o vyšetrovaní krádeže majetku obce Litmanová. 

 
 
 
Litmanovej 01.10.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 01.10.2021 
Zverejnené dňa: 01.10.2021 


