
UZNESENIA 
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 15.11.2021 
 
 
Uznesenie č. 1/19/2021 

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: Ing. Martin Hlinka, Marián Kuščák. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Uznesenie č. 2/19/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ. 
 
 

Uznesenie č. 3/19/2021 
Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie a uznáva upozornenie prokurátora ako dôvodné. 
 
 

Uznesenie č. 4/19/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje prenájom pozemku na parcele KN-C č. 149/1, zastavaná plocha a nádvorie 
v predpokladanej výmere 25 m2 podľa doloženého GO plánu č. 85/2021, úradne 
overený pod číslom G1-694/2021 zo dňa 18.10.2021 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. 5/19/2021 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje odmenu kontrolóra Obce Litmanová za rok 2021 v súčte 12 mesačných 
odmien za január 2021 až december 2021 vo výške 30 % odmeny mesačného platu. 

 
 
Uznesenie č. 6/19/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 

dofinancovania projektu Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 
Litmanová na zakúpené zariadenia – traktor John Deere, nakladač a vlečku vo výške 
3.498,- €, 

b) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 
dofinancovania časti opráv WC vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu vo výške 
20.000,- €, 



c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré je prílohou zápisnice 
 
 
Uznesenie č. 7/19/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie poskytnuté informácie od  p. Petra Minarčíka.  

 
 
 
 
Litmanovej 25.11.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 25.11.2021 
Zverejnené dňa: 25.11.2021 


