
UZ�ESE�IA   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, konaného dňa 24.6.2011 

 

 

Uznesenie č. 34 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . schvaľuje  
      1.program rokovania obecného zastupiteľstva  

 

 

Uznesenie č. 35 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . určuje  

1. zapisovateľku Máriu Gurkovu 

2. návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  Mgr. Ľubomíra Arendáča a Vasila 

Dzadíka  

 

Uznesenie č. 36 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . berie na vedomie  

1. kontrolu plnenia uznesení 

2. informáciu o kontrole 

 

Uznesenie č. 37 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie obce Litmanová za rok 2010 bez výhrad 

2. záverečný účet za rok 2010  

3. zaúčtovať prebytok hospodárenia do rezervného fondu vo výške 24 199,86 € 

 

B . berie na vedomie 
1. stanovisko hlavnej  kontrolórky obce Litmanová k záverečnému účtu obce za rok 2010. 

 

Uznesenie č. 38 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . schvaľuje 

1. plat starostu mesačne vo výške 1523,00 €  

 

 

Uznesenie č. 39 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . súhlasí 

1. s odpredajom 2 veľkoobjemových kontajnerov 



 

B . doporučuje 

1. písomne oznámiť občanom obce systém vývozu odpadu a uloženie sankcií za 

vytvorenie divokých skládok 

 

Uznesenie č. 40 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . poveruje 

1. starostu obce na prevod akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti na účet cenných 

papierov obce Litmanová 

 

Uznesenie č. 41 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . súhlasí 

1. s prihlásením futbalového klubu do okresnej súťaže pre roky  2011-2012 

 

Uznesenie č. 42 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . ukladá 

1. sociálnej komisii vypracovať komunitný plán sociálnych služieb 

 

Uznesenie č. 43 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . súhlasí 

1. s predajom pozemku pre Gabriela Viru č. 52                1,00 €/m2 

2. s predajom pozemku pre Gabriela Vislockého č. 26     1,66/€ m2     

3. s predajom pozemku pre Petra Sikorjaka  č. 217         5,00 €/m2 

 

Uznesenie č. 44 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . berie na vedomie 

1. informáciu ambulantného predaja mäsa a mäsových výrobkov raz týždenne v obci 

 

Uznesenie č. 45 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . doporučuje 

1. Zvolať stavebné konanie za účasti zainteresovaných strán vo veci ohlásenia drobnej 

stavby – František Plšík a Mikuláš Koneval 

2. Zvolať stavebné konanie za účasti zainteresovaných strán vo veci ohlásenia drobnej 

stavby – Demián Rinkovský a Vasil Simak 



3. Preveriť výstavbu mostíka cez potok v lese p. Vaterníkom 

 

Uznesenie č. 46 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . berie na vedomie 

1. informáciu o stave projektovej dokumentácie projektov v rámci cezhraničnej 

spolupráce 

 

Uznesenie č. 47 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . schvaľuje  

1. prípravu akcie 40. výročie založenia telovýchovnej jednoty a výdavky súvisiace s 

akciou 

 

Uznesenie č. 48 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . povoľuje 

1. pre Lesné družstvo Sihla Litmanová  odklad jednotlivých splátok úhrady dane 

z nehnuteľnosti  za rok 2011 a uhradenie celej čiastky do 30.12.2011 

 

Uznesenie č. 49 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej  

 

A . schvaľuje 

1. uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej  

 

 

V Litmanovej, 27.6.2011 

 

        Vasiľ Vislocký 

          starosta obce 

 

 

 

 


