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Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 14.12.2022 

________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

2. zasadnutia OZ.  

2.  Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

3.  Žiadosti  o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita, TJ Družstevník, FS Majdan 

4.  VZN obce  Litmanová – návrhy č.:   

4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce 

Litmanová a ich spoplatnenie, 

5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce,  

6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce, 

     7/2022 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce, 

5.  Rozpočtové opatrenie č. 5  

6.  Plán kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2023. 

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a 2024, 2025 

8.  Návrh rozpočtu na rok 2023 a výhľad rozpočtu na roky 2024 a 2025. 

9.  Litmanovské slávnosti 2023 - termín, určenie organizačného výboru. 

10. Plán zasadnutí OZ – na rok 2023. 

11. Rôzne, diskusia.  

12. Záver.  
 

 

1. 

Otvorenie, určenie zapisovateľa 
 

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ začalo o 15:40 hod. v  zasadacej 

miestnosti na obecnom úrade, ktoré otvorila a viedla starostka obce Mgr. Nataša Hlinková. 

Privítala všetkých prítomných, ospravedlnila jedného poslanca a konštatovala, že OZ je 

uznášania schopné. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom vopred 

doručený a bol obsahom pozvánky a zároveň navrhla doplniť do bodu č. 4 návrh VZN 8/2022, 

ktoré bolo riadne zverejnené v stanovenej lehote.  

Program bol zverejnený aj na webovom sídle obce a na úradnej tabuli. Poslanci program 

schválili, OZ určilo za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková, zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  

Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák. 

 

Uznesenie č. 1/2/2022 

     Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej 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, Marián Kuščák 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková 
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Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

2. 

Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 
       

V tomto bode starostka obce Mgr. Nataša Hlinková predložila plnenie uznesení z 

ustanovujúceho zasadnutia OZ a skonštatovala, že uznesenia z tohto zasadnutia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie informáciu starostky o plnení 

uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 

 

3.  

Žiadosti  o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita, TJ Družstevník, 

FS Majdan 
       

Pred zasadnutím OZ zasadala ekonomicko-finančná komisia, ktorá riešila podané 

žiadosti o dotáciu v súlade s VZN č. 8/2021. Členovia komisie informovali ostatných poslancov 

o závere komisie, s odporúčaním poskytnúť dotáciu. Poslanci OZ toto odporúčanie prijali bez 

výhrad. 

 

A. Spišská katolícka charita – ADS Charita Stará Ľubovňa – žiadosť o poskytnutie dotácie 

na rok 2023 vo výške 100 eur na nákup zdravotníckych pomôcok pre skvalitnenie života 

klientov.  

 

Uznesenie č. 3/2/2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje dotáciu na rok 2023 vo výške 100 eur 

pre - Spišská katolícka charita – ADS Charitas Stará Ľubovňa, na nákup zdravotníckych 

pomôcok pre skvalitnenie života klientov.  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 
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B. FS Majdan Litmanová – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo 

výške 1.500 eur.  

 

Uznesenie č. 4/2/2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie 

„Folklórny súbor Majdan Litmanová“ vo výške 1.500 eur na rok 2023, ktorá bude poskytnutá 

jednorazovo po podpísaní zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

C. TJ Družstevník Litmanová – žiadosť o dotáciu od obce na rok 2023 vo výške 3.000 eur. 

 

Uznesenie č. 5/2/2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje dotáciu pre TJ Družstevník Litmanová 

vo výške 3.000 eur na rok 2023, ktorá bude poskytnutá jednorazovo po podpísaní zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak,  

PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 Marián Kuščák 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

4. 

VZN obce  Litmanová – návrhy č.: 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 
 

Návrhy VZN č. 4-8/2022 boli zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

K týmto návrhom VZN neboli doručené žiadne podnety. Na OZ boli všetky VZN poslancami 

prerokované. Všetky schválené VZN sú prístupné na webovom sídle obce a k nahliadnutiu sú 

tiež na Obecnom úrade Litmanová. 

 

a) Návrh VZN č. 4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov 

v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie 

 

Uznesenie č. 6/2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje VZN 4/2022 ktorým sa určujú 

pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie na 

území obce Litmanová. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 PaedDr. Renáta Česelková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,  

PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 Mgr. Nadežda Hlinková  

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 
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b) Návrh VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Litmanová 

 

Uznesenie č. 7/2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litmanová 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 PaedDr. Renáta Česelková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak,  

PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 Mgr. Nadežda Hlinková  

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

c) Návrh VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Litmanová 

 

Uznesenie č. 8/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje VZN č. 6/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Litmanová 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

d) Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce 

Litmanová 

 

Uznesenie č. 9/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje VZN č. 7/2022 o miestnych daniach 

a ostatných poplatkoch na území obce Litmanová 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

e) Návrh VZN 8-2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej 

jedálne 

 

Uznesenie č. 10/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje VZN 8/2022 o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu a školskej jedálne 
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Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

5. 

Rozpočtové opatrenie č.5 

 
     Ekonóm obce Ing. Lukáš Rusiňak navrhol použitie prostriedkov z rezervného fondu na 

úhradu výdavkov dofinancovania stavebných úprav - práce naviac k projektu hasičskej 

zbrojnice, na projektovú dokumentáciu rozšírenia obecného vodovodu k IBV (individuálna 

bytová výstavba) a na ďalšie výdavky v súvislosti s likvidáciou škôd spôsobených haváriou na 

obecnom vodovode.  Faktúry budú tvoriť prílohu rozpočtového opatrenia č. 5. 

 

Uznesenie č. 11/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a to na likvidáciu 

spôsobených škôd vyhlásenou mimoriadnou situáciou – odstraňovanie havárie na 

obecnom vodovode, odstraňovanie príčin a zamedzenie úniku pitnej vody  vo výške 

23.799,20 €.  

b) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 8.598,89 € na 

dofinancovanie projektu Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Obci Litmanová – práce 

naviac 

c) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 

600,00 € na projektovú dokumentáciu rozšírenia obecného vodovodu k IBV 

(individuálna bytová výstavba) 

d) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré je prílohou zápisnice 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

6. 

Plán kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2023 
 

Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Litmanová na I. a II. polrok 2023, ktorý bol pred zasadnutím OZ riadne vyvesený na úradnej 

tabuli a na webovom sídle obce. Tento plán  tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie č. 12/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na I. a II. 

polrok 2023 a poveruje ho výkonom týchto kontrol. 
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Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

7. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a 2024, 2025 

 
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce p. Mária Tomková, ktorá predložila 

stanovisko HK k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025, 

ktoré bolo poslancom zaslané elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie č. 13/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025. 

 

 

8. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a výhľad rozpočtu na roky 2024 a 2025 

 
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol poslancom 

predložený elektronickou formou a na samotnom OZ poslanci navrhovaný rozpočet na rok 

2023 schválili, výhľady rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 14/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje návrh rozpočtu Obce Litmanová na rok 

2023 a berie na vedomie výhľad rozpočtu Obce Litmanová na roky 2024 a 2025 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

9.  

Litmanovské slávnosti 2023 - termín, určenie organizačného výboru  

 
Po dvoch rokoch prestávky sa v tomto roku uskutočnili tradične v rovnakom čase 

Litmanovské slávnosti, kde nechýbala zábava, kultúrne vyžitie, detské atrakcie. Ľudia sa mohli 

opäť stretnúť a zabaviť sa. Okrem rodákov naše slávnosti zaujímajú aj cudzích priaznivcov 

kultúry a tradičného umenia. Starostka chce v tejto krásnej myšlienke pokračovať i naďalej 

a navrhla ďalší pokračujúci ročník Litmanovských slávnosti – Dni rodákov na termín 

29.07.2023. 
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Uznesenie č. 15/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie informáciu o termíne 

29.07.2023 kedy sa uskutoční ďalší ročník Litmanovských slávnosti – Dni rodákov.  

 

 

10. 

Plán zasadnutí OZ – na rok 2023 
 

Starostka obce navrhla predpokladané termíny zasadnutí OZ na rok 2023 podľa 

doterajšieho  režimu – vždy v stredu a tak, aby boli splnené lehoty zasadnutí. 

Termíny:  29.03.2023, 

28.06.2023, 

27.09.2023, 

13.12.2023. 

 

Uznesenie č. 16/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie termíny zasadnutí OZ v roku 

2023. 

 

 

11. 

Rôzne, diskusia 
 

a. Ján Vira a Miroslav Česelka – žiadosť o prenájom časti obecného pozemku – parc. č. 

570/5, LV 1481 z dôvodu realizácie premostenia k nehnuteľnostiam oboch žiadateľov. 

Žiadosť bude prejednávaná po vykonaní obhliadky terénu  poslancami OZ priamo na 

mieste možného premostenia. O obhliadke nehnuteľnosti budú obaja žiadatelia vopred 

informovaní. Vzhľadom na uvedené bola žiadosť posunutá do programu ďalšieho  zasadnutia 

OZ. O postupe premostenia v zmysle legislatívy informovala starostka obce prítomného p. 

Viru, ktorý uviedol, že obidvom žiadateľom je celý postup známy. 

 

 

b. Poľovnícke združenie GRIŇ Litmanová – Žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve 

obce Litmanová 

Poslanci OZ navrhli o žiadosti rozhodnúť na ďalšom OZ. Žiadosť sa týka prenájmu 

pozemkov vo vlastníctve obce o rozmere 387,55 ha mimo zastavaného územia obce, t.j. 

v extraviláne na dobu 15 rokov.  

 

c. Lukáš Hlinka a Mariana Hlinková – Žiadosť o udelenie súhlasu k uloženiu odberného 

zariadenia (el. kábel) a súhlas na uloženie vodovodnej prípojky na par.č. KN E 6732/8 vo 

vlastníctve obce 

Predmetnú žiadosť poslanci prejednali a so žiadosťou súhlasili. Súhlasia s použitím 

časti nehnuteľností vo vlastníctve obce – p.č. KN E 6732/8 na uloženie elektrického odberného 

zariadenia (kábla) vedenia k novostavbe rodinného domu a tiež na uloženie vodovodnej 

prípojky, ktorá bude napojená na novú rozšírenú trasu obecného vodovodu v zmysle 

projektovej dokumentácie (PD). 

 

Uznesenie č. 17/2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej súhlasí so žiadosťou p. L. Hlinku a M. Hlinkovej 

o povolení uloženia elektrického odberného zariadenia (el. kábel) k novostavbe rodinného 
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domu a tiež súhlasí s  uložením vodovodnej prípojky na par.č. KN E 6732/8 vo vlastníctve obce, 

za predpokladu, že všetky porealizačné úpravy budú vykonané a pozemok bude daný do 

pôvodného stavu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

d. Zámena pozemkov s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Litmanová 

Starostka obce informovala o doručení písomného vyjadrenia, v ktorom Gréckokat. 

cirkev, farnosť Litmanová a Ekonomická rada Gréckokat. arcibiskupského úradu súhlasia so 

zámenou pozemkov v zmysle žiadosti Obce Litmanová.  

 

Uznesenie č. 18/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje zámer zámeny pozemkov v k.ú. 

Litmanová s poukazom na osobitný zreteľ - parcely KN C 613/3, KN E 5640/1 a časti parcely 

KN E 5641/1 spolu o výmere cca 2 560 m2 za parcelu KN E 5641/4, KN C 615/10, časť parcely 

KN E 4776/2 a časť parcely KN E 6732/7 spolu o výmere cca 2 060 m2. Zámenou sa 

vysporiadajú neukončené majetkovoprávne pomery oboch strán.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

e. Verejné obstarávanie "EURÁ z EURA” - projekt dobudovania amatérskej futbalovej 

infraštruktúry 

Starostka informovala o termíne ukončenia projektu „Eurá z Eurá“ a poprosila 

poslancov o súhlas so začatím procesu verejného obstarávania (VO) na rekonštrukciu 

futbalovej infraštruktúry - zemné práce na futbalovom ihrisku v zmysle projektu „Eurá z Eurá“.  

 

Uznesenie č. 19/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej súhlasí  so začatím procesu verejného obstarávania 

(VO) na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry - zemné práce na futbalovom ihrisku v zmysle 

projektu „Eurá z Eurá“. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák,  

Ing. Jaroslav Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 
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f. Odmena HK 

V tomto bode OZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny za rok 2022  hlavnému 

kontrolórovi (HK) obce v zmysle § 18 c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a zároveň prerokovali odmenu na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 20/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej schvaľuje Márii Tomkovej, hlavnej kontrolórke 

obce Litmanová, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2022 odmenu vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov 

január až december 2022, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej 

výške 559,80 € . 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej zároveň schvaľuje v zmysle § 18c bod 5 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 01.01.2023 zvýšenie platu 

HK o odmenu vo výške 30 %. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav 

Rusiňak, PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasil Vislocký 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Neprítomný: 1 Lukáš Hlinka 

 

 

g. PHRSR 

Starostka informovala poslancov o potrebe mať vypracovaný Program hospodárskeho 

rozvoja SR (PHRSR), ktorý je základným plánovacím dokumentom samosprávy. Popisuje 

súčasnú ekonomickú, sociálnu a environmentálnu stránku fungovania obce a na základe 

identifikovaných nedostatkov formuluje aj riešenia (opatrenia/aktivity/zámery) na ich 

odstránenie.  V súčasnosti prakticky všetky dotačné schémy vyžadujú, aby žiadateľ o dotáciu, 

ktorým je obec alebo mesto, mal schválený PHRSR, v opačnom prípade samospráva nie je 

oprávnená čerpať dotáciu na svoje zámery. 

 

 

Uznesenie č. 21/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie informáciu o Programe 

hospodárskeho rozvoja SR. 

 

h. Privítanie novorodencov 

V roku 2023 je plánované opäť privítanie novorodencov do života – našich malých 

občanov. Táto akcia má svoju dlhodobú tradíciu vo viacerých samosprávach, podobne aj 

v našej obci si takto chceme uctiť rodinu, rodičov. Tradične by sme termín dali symbolicky ku 

dňu matiek.  

 

Uznesenie č. 22/2/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej berie na vedomie informáciu o privítaní 

novorodeniatok. 
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12. 

Záver 

 
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný 

starostka obce Mgr. Nataša Hlinková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ 

ukončila o 20:30. 

 

 

Overovatelia:  

 

Mgr. Nadežda Hlinková     ...............................................  

 

Marián Kuščák      ................................................  

 

 

 

Zapísala: 

Ivana Sokoľáková 

 

 

 

                                                                                                  ........................................... 

                                                                                                      Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                              starostka obce 


