
UZNESENIA 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 14.12.2021 
 
 
Uznesenie č. 1/20/2021 

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, Mgr. Vasil Vislocký. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 
 

Uznesenie č. 2/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ. 
 
Uznesenie č. 3/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje dotáciu  na rok 2022 vo výške 100 eur pre - Spišská katolícka charita – ADS 

Charitas Stará Ľubovňa, na nákup zdravotníckych pomôcok pre skvalitnenie života 
klientov.  

 
Uznesenie č. 4/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie „Folklórny súbor Majdan Litmanová“ vo 

výške 800 eur na rok 2022. Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po 
vyúčtovaní dotácie k 31.8.2022 v max. sume spolu do 1 500 eur  v zmysle zmluvy 
o poskytnutí finančnej dotácie. 

 
Uznesenie č. 5/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce. 
 
Uznesenie č. 6/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN 2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 

obce 
 
Uznesenie č. 7/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce 

 
Uznesenie č. 8/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN 4/2021 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce 

 
 
 



Uznesenie č. 9/20/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje VZN 5/2021 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v 
správe obce Litmanová a ich spoplatnenie 

 
Uznesenie č. 10/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN 6/2021 o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp na území obce. 

 
Uznesenie č. 11/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) schvaľuje VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce pod 

číslom 7/2021.  
 
Uznesenie č. 12/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce pod číslom 

8/2021. 
 
Uznesenie č. 13/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce pod číslom 9/2021. 
 
Uznesenie č. 14/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) neschválilo VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce.  

 
Uznesenie č. 15/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu na 

rok 2022 a výhľad na roky 2023-2024. 
 
Uznesenie č. 16/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje návrh rozpočtu Obce Litmanová na rok 2022 a  
b) berie na vedomie výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2023 a 2024 

 
Uznesenie č. 17/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 a poveruje ho výkonom 

týchto kontrol. 
 
Uznesenie č. 18/20/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za II. polrok 2021 

 
Uznesenie č. 19/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie termíny zasadnutí OZ v roku 2022. 



 
Uznesenie č. 20/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie registráciu do programu “EURÁ z EURA“ . 

 
Uznesenie č. 21/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) nesúhlasí s odpredajom pozemku na parcele KN-E č. 2432/2 o výmere 1.306 m2, druh 

pozemku – orná pôda pre Ján Rusiňák  a Anna Rusiňáková, rod. Vanická, Litmanová 
81, 065 31 Jarabina. OZ Obce Litmanová v prípade záujmu žiadateľa  

b) navrhuje uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemku. 
 
Uznesenie č. 22/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) navrhuje pokračovať  v riešení IBV - 1. Durbachivka – Šitnik a 2. Poľanka –   firme  

Progres, s.r.o. z Prešova ich navrhnúť  na možnú výstavbu rodinných domov. 
 
Uznesenie č. 23/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje zámenu dvoch novovytvorených časti z pozemkov vo vlastníctve obce v súlade 

s vypracovaným geometrickým plánom a to pod spovedelnicou na Hore Zvir  - par. č. 
4776/2 a pozemok pri fare par. č. 6732/7, oba na LV 1481 - za pozemok par. č. 613/3  
o výmere 1975 m2, LV 562, ktorým by sa vysporiadali majetko-právne pomery. 

 
Uznesenie č. 24/20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje dotáciu pre TJ Družstevník Litmanová vo výške 4.000 eur na rok 2022 

v dvoch čiastkach. Dotácia na jesennú časť bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie 
za jarnú časť a to v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. 

 
 
Litmanovej 27.12.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 27.12.2021 
Zverejnené dňa: 27.12.2021 


