
UZNESENIA 
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 06.05.2022 
 
 
Uznesenie č. 1/25/2022 

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

Hlasovanie: 
Za: 7  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. 

Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký. 
Proti: 0  Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0   Nehlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 2/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
z 24. zasadnutia OZ. 
 
 
Uznesenie č. 3/25/2022 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o programe 
„Eurá z Eura“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry. 
 
 
Uznesenie č. 4/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o schválení 
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 
 
 
Uznesenie č. 5/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o aktuálnej 
situácii súvisiacej  s ubytovaním Ukrajinských občanov v obci. 
 
 
Uznesenie č. 6/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová súhlasí so zámenou pozemkov s 
Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Litmanová v plnom znení. 
Hlasovanie: 
Za: 7  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. 

Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký. 
Proti: 0  Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0   Nehlasovali: 0 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 7/25/2022 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosti p. MUDr. Františka 
Orlovského a manželky o povolení terénnych úprav a uložení elektrického kábla na pozemku 
obce.  
 
 
Uznesenie č. 8/25/2022 

Obec Litmanová a obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie žiadosť p. 
Jána Dzadika, Litmanová 123 a navrhuje dotknutým osobám riešenie súkromných sporov 
prostredníctvom podania konkrétneho žalobného návrhu na súd.  Obec ako stavebný úrad má 
vedomosť, že je už vedené aj  sporové konanie v predmetnej veci.  

 
Doposiaľ obec nemá schválený územný plán. Ide o nehnuteľnosti, ktoré nie sú vo 

vlastníctve obce. Obec Litmanová začala s procesom územného plánovania aj vzhľadom na 
danú lokalitu, kde bol a je plánovaný chodník.  
 
 
Uznesenie č. 9/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rozšírenie trasy obecného vodovodu k napojeniu plánovanej IBV pre stavebné 
povolenie v oblasti „Durbachivka, Šitnik“ v predpokladanej výške 1.000,- €, ktorá podľa 
predbežnej cenovej ponuky obsahuje aj polohopisný a výškopisný plán pre danú lokalitu. 
Hlasovanie: 
Za: 7  Lukáš Hlinka, Ing. Martin Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. 

Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasil  Vislocký. 
Proti: 0  Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 0   Nehlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 10/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o začatí procesu 
„Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Litmanová“, vrátane zrealizovania verejného 
obstarávania na dodávateľa. 
 
 
Uznesenie č. 11/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o oznámení 
dopravenému inšpektorátu nedodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci, na nerešpektovanie 
zákazu státia hlavne v smere od obecného úradu na Horu Zvir a o poškodenej hlavnej ceste 
v obci.  
 
 
Uznesenie č. 12/25/2022 

Komisia pre ochranu ver. záujmu otvorila doručené majetkové priznanie starostky obce 
a skonštatovala, že písomné oznámenie majetkového priznania za predchádzajúci kalendárny 
rok 2021 bolo podané v lehote do 30.04.2022, je riadne platné, podpísané a po kontrole údajov 
uvedených v tomto majetkovom priznaní  bude zverejnené  na webovom sídle obce. 

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



Uznesenie č. 13/25/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie in hose zákazku, ktorá bude 

zadaná priamym zadaním sociálnemu podniku Poľanka, s.r.o., r.s.p. 
 
 
Uznesenie č. 14/25/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie 2. miesto Obce Litmanová, 
ktorá získa 1.000 € v súťaži v Hniezdnom so zameraním na uchovávanie tradícii a tiež bola 
úspešná v projekte VSE, kde bola možnosť získať sumu 2.000 € pre našu materskú školu, ktorá 
tak môže doplnil exteriér MŠ aj edukatívnymi prvkami.  
 
 
Uznesenie č. 15/25/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie  požiadavku p. Miroslava 
Vajdu. Na svojom pôvodnom rozhodnutí trvá.  
 
 
 
 
 
 
Litmanovej 16.05.2022 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
Podpísané dňa: 17.05.2022 
Zverejnené dňa: 17.05.2022 


