
 

UZNESENIE 
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

 konaného dňa 05.06.2019  

 

Uznesenie č. 1/4/2019: 
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:  Ing. Peter Rusiňák, Lukáš Hlinka, 

c) určuje 
za zapisovateľku:  Máriu Arendáčovú 

 

Uznesenie č. 2/4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení z 3. riadneho zasadnutia OZ  

 

Uznesenie č. 3/4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje  
zámer rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v Obci Litmanová, podanie žiadosti o poskytnutie 

dotácie v rámci Výzvy č.V Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 

%  z  celkových oprávnených výdavkov projektu, príp. aj iné neoprávnené výdavky 

a Zriaďovaciu listinu DHZ obce. 

 

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

a) schvaľuje 
dodatočne podpis štatutára Obce Litmanová Ing. Jána Kormaníka zo dňa 06.11.2018, ktorým 

bola podpísaná zámenná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom, v zastúpení 

riaditeľ odštepného závodu, Ing. Roman Ivančo, PhD. Obecné zastupiteľstvo s podpisom 

zámennej zmluvy súhlasilo, o danom právnom akte vopred vedelo a nemali výhrady.  

b) súhlasí 
z dôvodu zmeny  štatutára Obce Litmanová s podpísaním  Dodatku č. 1 ku zámennej zmluve č. 

58/2019-KE zo dňa 15.01.2019.  

 

Uznesenie č. 5/4/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
informáciu starostky o cenovej ponuke na vypracovanie energetického certifikátu na budovy 

vo vlastníctve obce 

 

Uznesenie č. 6/4/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje  



Rámcovú zmluvu č. Z_IKF_LITMANOVA_005_2019  o poskytovaní  služieb pri 

implementácii projektu s názvom  „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci 

Litmanová“ 

 

Uznesenie č. 7/4/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) schvaľuje  
zámer  zriadenia sociálneho podniku 

 

Uznesenie č. 8/4/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
informácie poskytnuté pánom Vasiľom Vislockým st. 

 

 

V Litmanovej, 6.6.2019 

 

 

 

 

 

         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 

 

 

 

 

Podpísané dňa:   7.6.2019   

Zverejnené dňa: 7.6.2019   


