OBEC LITMANOVÁ
Obecný úrad 79, 065 31 Jarabina
OcÚ-071/2021/Hl 05

Litmanová, 4.12.2021

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením par. 13. odst. 4, písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej

dňa 14.12.2021 o 15.30 hod. /utorok/.
Zasadnutie OZ sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Litmanovej. Prácu si zariaď
tak, aby si sa zasadnutia mohol /mohla/ zúčastniť. Prosím o účasť v stanovený čas.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu
20. zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z 19. OZ.
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita, FS Majdan
4. VZN obce Litmanová – návrhy č.
 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce,
 2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce,
 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce,
 4/2021 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce,
 5/2021 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce
Litmanová a ich spoplatnenie,
 6/2021 o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp na území obce,
 7/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce,
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8/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce,
9/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce,
10/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľad rozpočtu na roky 2023 a 2024.
7. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022.
8. Správa z kontrolnej činnosti za II. polrok 2021.
9. Správa nezávislého audítora za rok 2020 – z overenia dodržiavania povinnosti obce Litmanová
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.
10. Termíny zasadnutí OZ v roku 2022.
11. Slovenský futbalový zväz - registrácia - program “EURÁ z EURA“
12. Žiadosti občanov.
13. Rôzne.
14. Záver.

Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce
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