
UZNESENIE 
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 29.4.2016  

 

 

Uznesenie č. 113/2016:  
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   
 

Uznesenie č. 114/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
volí  
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Marián Kuščák, Gabriel 
Rinkovský 
 

Uznesenie č. 115/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje  
bezodplatný prevod obecnej cesty po spodnej ulici a to úsek od rázcestia pri bytovke po 
rázcestie pri s.č. 54 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 

Uznesenie č. 116/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje  
finančné prostriedky na prípravu a priebeh Litmanovských slávnosti vo výške 
1.000,- eur. 
 

Uznesenie č. 117/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje  
vystúpenie Obce Litmanová z Lesného družstva Sihla v zmysle čl. 9 bod 1 
Stanov družstva spísaného notárskou zápisnicou N 315/99 JUDr. Helenou 
Gočovou v Starej Ľubovni dňa 8.12.1999. 
 

Uznesenie č. 118/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje  
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Lesného družstva Sihla vo výške 
4.876,20 eur. 
 

Uznesenie č. 119/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 9a ods.8 písm.b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  v z.n.p. o majetku 
obcí 
schvaľuje  



odpredaj pozemku pre Jána Česelku s manželkou, Litmanová 206 a to p.č. KN-C 634/39  
v k.ú. Litmanová o výmere 126 m2 za cenu 5,-eur za m2, čo činí 630,- eur. 
 

Uznesenie č. 120/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 9a ods.8 písm.b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  v z.n.p. o majetku obcí 
schvaľuje  
odpredaj pozemku pre Darinu Robovú, Litmanová 122 a to p.č. KN-C 634/37 v k.ú.  
Litmanová o výmere 126 m2 za cenu 5,-eur za m2, čo činí 630,- eur. 
 
Uznesenie č. 121/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade § 9a ods.8 písm.b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  v z.n.p. o majetku obcí 
schvaľuje  
odpredaj pozemku pre Katarínu Šmigeľovú, Litmanová 160 a to p.č. KN-C 
634/36 v k.ú. Litmanová 
o výmere 126 m2 za cenu 5,-eur za m2, čo činí 630,- eur. 
 

Uznesenie č. 122/2016:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
schvaľuje  
- termín nasledujúceho zasadnutia OZ na deň 23.06.2016 o 17,00 hod. 
 

 

 
V Litmanovej, 06.05.2016 
 
 
 
         Ing. Ján Kormaník 
                 starosta obce 
 
 
 
 
 
Podpísané:  06.05.2016 
Zverejnené: 06.05.2016 


