
 
UZNESENIE 

zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 
 konaného dňa 26.06.2019  

 
Uznesenie č. 1/5/2019: 
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Martin Hlinka 

c) určuje 
za zapisovateľa: Ing. Lukáša Rusiňaka 

 

Uznesenie č. 2/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

Uznesenie č. 3/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) potvrdzuje  
financovanie schodku v priebehu roka 2018 v zmysle §16, ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. vo 

výške 19 566,15 zo zostatku FO. 

 

b) schvaľuje  
prerokovanie Záverečného účtu obce Litmanová za rok 2018 podľa §16, odst. 10, písm a, 

Zákona č.583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov s výrokom: 

 

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 

c) schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu vo výške 32 933,85 € zo zostatku finančných operácií. 

 

d) schvaľuje  
použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 33,24 € na vybavenie kuchyne 

podnikateľskej činnosti. 

 

Uznesenie č. 4/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 
prevádzkový poriadok podľa návrhu s doplňujúcimi zmenami 

 
Uznesenie č. 5/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 

informácie  o podaných projektoch a možnostiach ďalších výziev 



 

 

Uznesenie č. 6/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

zámer zriadenia sociálneho podniku, obchodnej spoločnosti, s cieľom zatraktívnenia 

ubytovacích a stravovacích služieb v obci s dorazom na zvýšenie potenciálu rozvoja 

turistického ruchu 

 

Uznesenie č. 7/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy, ktorá je prílohou zápisnice 

 

Uznesenie č. 8/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

schvaľuje 

Doplnok k uzneseniu č. 4/4/2019 

 

Zámer obce Litmanová previesť vlastníctvo majetku obce: „Nehnuteľnosť č.2 “  
 

na nadobúdateľa SVP, š.p.,  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
  

formou zámennej zmluvy za ,, Nehnuteľnosť č.1“ 
 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Obec Litmanová v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce nasledovne: 

 

,,Nehnuteľnosť 1“ parcely č. C KN č. 577/13 s výmerou 323 m2 nachádzajúcej sa v obci 

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

vlastníctva č. 1749,  vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni ako 

ostatné plochy o výmere 323 m2  vo vlastníctve  SVP š.p., Banská Štiavnica. 
                                       
na Obec Litmanová,  podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 

 za ,,Nehnuteľnosť č. 2“ parcely č. C KN č. 92/6 s výmerou 323 m2 nachádzajúcej 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 ako 

vodná plocha o výmere 323 m2  vo vlastníctve  obce Litmanová.  
 

 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú 

ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o 



majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov.  

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

 

Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v 

súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje 

k usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na potreby vlastníkov. 

 

Uznesenie č. 9/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 
informácie o ukončení činnosti hlavného kontrolóra obce k 30.06.2019  

 

Uznesenie č. 10/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

berie na vedomie 
informácie o potrebe riešiť chodníky a kanál v časti obce „Luhy“.  

 

V Litmanovej 4.7.2019 

 

 

 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

 

 

 

Podpísané dňa:   4.7.2019   

Zverejnené dňa: 6.7.2019   


