
UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 10.12.2015  a 15.12.2015  

 

Uznesenie č. 78/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
V súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
schvaľuje  
program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky so 
zmenami  
Uznesenie č. 79/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
 schvaľuje  
Plán práce HK na I. polrok 2016 a poverilo ho výkonom týchto 
kontrol. 
Uznesenie č. 80/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 
odpady a ostatné poplatky na území obce Litmanová 
Uznesenie č. 81/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
VZN č. 5 o miestnych daniach na území obce Litmanová 
Uznesenie č. 82/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
VZN č. 6 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 
volebnej kampane na území Obce Litmanová  
Uznesenie č. 83/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
RO č. 3 a RO č.4, ktorým HK navrhuje zmenu z položky 212 001 na položku 
223 001   
Ing. Martin Brilla. Stanovisko je prílohou zápisnice.   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na 
rok 2016.  
Uznesenie č. 84/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 schvaľuje 

 rozpočet na rok 2016 s úpravami v zmysle pripomienok hlavného kontrolóra a poslancov OZ 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017- 2018 
 
 
 



Uznesenie č. 85/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje strategický dokument MAS  
„CLLD Partnerstvo pre región“  
Uznesenie č. 86/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
vytvorenie Spoločnej sociálnej úradovne v Starej Ľubovni s príspevkom 
na jej činnosť vo výške 1,- eura/obyvateľ/rok 
Uznesenie č. 87/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
preplatenie nákladov na kúpu darčekov pre detí na svätého Mikuláša do 
výšky 130,- eur 
Uznesenie č. 88/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
Finančnú podporu do výšky 200,- eur na kultúrny program k Vianočným 
sviatkom 
Uznesenie č.89/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  v súlade § 9a 
ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb.  v z. n .p.   
Schvaľuje 
odpredaj obecného pozemku Jánovi Česelkovi a Alžbete Česelkovej, 
Litmanová č. 206, parcelné číslo 634/39 o výmere 126 m2 ako TTP, za cenu 
5,- €/m2 , čo činí 630,- eur.  
Náklady spojené s prevodom pozemku uhradí kupujúci. 
Uznesenie č. 90/2015  zo dňa 15.12.2015:    
Obecné zastupiteľstvo  Obce Litmanová  
schvaľuje  

1/ prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 119441,57€ poskytnutého zo strany 
Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
25, Slovenská republika, IČO: 313 20 155, IČ DPH: SK7020000207, (ďalej len 
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve  na účely 
financovania investičnej akcie obce:  
„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová“  

Splatnosť prekleňovacieho úveru sa stanovuje do 31.12.2016 a bude 
realizovaná zo sumy poskytnutého Nenávratného finančného príspevku  z 
Ministerstva hospodárstva SR.  
2/ vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru – prekleňovacieho úveru a podpísanie 
Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi dlžníkom a 
veriteľom.  
 
 
 



Uznesenie č. 91/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
 schvaľuje  
Finančný príspevok vo výške 300,- eur na spracovanie reklamného 
spotu s následným odvysielaním v Českej televízií   
Uznesenie č. 92/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová prerokovalo plat starostu podľa zákona 
253/1994 Z.z. a  
schvaľuje  
navýšenie platu starostu v zmysle §4 ods. 2 zákona 253/1994 o 20 %, t.j mesačný 
plat starostu čini 1.700,- eur s účinnosťou od 1.12.2015 
Starosta sa vzdáva jedného mesačného navýšenia platu t.j. 284 eur na 
dovybavenie zariadenia   v materskej škole.  
Uznesenie č. 93/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
odmenu kontrolóra Obce Litmanová za rok 2015 v súčte 12 mesačných odmien 
za január 2015 až december 2015  vo výške   30 % odmeny mesačného platu. 
Kontrolór Obce Litmanová sa vzdáva 1/12 odmeny za rok 2015, t.j. 66 eur na 
dovybavenie zariadenia MŠ  
Uznesenie č. 94/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje odmenu kontrolóra Obce Litmanová vo výške 30% odmeny 
mesačného platu s účinnosťou od 1.1.2016.    
Uznesenie č. 95/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
mimoriadnu odmenu poslancom vo výške 80,00 eur pre jedného 
poslanca  
Poslanci OZ sa vzdávajú mimoriadnej odmeny vo výške 80,- eur a celú čiastku, 
t.j. 7 x 80 = 560,- poskytujú na rekonštrukciu MŠ  
 Uznesenie č. 96/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová 
schvaľuje  
po úpravách a pripomienkach poslancov a hlavného kontrolóra Rozpočtové 
opatrenie č. 5 
 Uznesenie č. 97/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
Schvaľuje 
postup starostu pri snahe o prevod pozemkov oproti bytovke zo Slovenskej 
republiky na Obec  
Litmanová pre účely bytovej 
výstavby. 
 



Uznesenie č. 98/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová  berie na vedomie   
Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Litmanová s účinnosťou od 
1.1.2016  
 
Uznesenie č. 99/2015:  
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Litmanová  berie na vedomie   
Pracovný poriadok zamestnancov Obce Litmanová s účinnosťou od 
1.1.2016  
 

 

 

 
V Litmanovej, 23.12.2015 
 
        Ing. Ján Kormaník 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísané:   23.12.2015 
Zverejnené: 23.12.2015 


