
 

UZNESENIE 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 27.3.2019  

 

Uznesenie č. 1/3/2019: 

 

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:  Marián Kuščák, Mgr. Vasiľ Vislocký, 

c) určuje 

za zapisovateľku:  Máriu Arendáčovú 

 

Uznesenie č. 2/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 
Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2019 o chove a držaní psov v Obci Litmanová 

 

Uznesenie č. 3/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie  
stanovisko ekonomicko-finančnej komisie z jej 1. zasadnutia 

b) schvaľuje 
dotáciu pre TJ Litmanová vo výške 4.000,- eur na rok 2019 v dvoch častiach. Dotácia 

na jesennú časť  bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie za jarnú časť. 

c) schvaľuje 
dotáciu pre Folklórny súbor Majdan Litmanová vo výške 800,- eur na rok 2019. 

Prípadná potrebná ďalšia dotácia bude poskytnutá až po vyúčtovaní dotácie k 31.8.2019 

v max. sume do 1 500 €. 

V prípade, že si členovia FS zakúpia kroje z dotácie, tieto po skončení účinkovania 

zostanú majetkom FS 

 

Uznesenie č. 4/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) doporučuje 

stavebnej komisii obhliadku nehnuteľnosti na tvare miesta 

 

Uznesenie č. 5/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: časti parc. č. KN-

C 571/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  stojatej garáže   24 m2 ako 



novovzniknutá parc. č. 571/17 na základe  vyhotoveného  GO plánu č. 9/2019 nachádzajúci sa 

v obci Litmanová, v katastrálnom území Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni pre 

nadobúdateľa Michala Hlinku, rod. Hlinka, Litmanová číslo 132, PSČ 065 31 Jarabina, 

spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na účel majetkoprávneho vysporiadania  5,00 eur/m2 čo činí 120 eur. 

 

Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 

 

Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkoprávnemu  

vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľa. 

 

Uznesenie č. 6/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

informáciu starostky o aktivitách v obcí 

 

Uznesenie č. 7/3/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 

kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 24.1.2019 

 

 

V Litmanovej, 4.4.2019 

 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

 

 

Podpísané dňa:   4.4.2019   

Zverejnené dňa: 4.4.2019   


