
UZNESENIE 

z  10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 08.06.2020 

 

 

 
Uznesenie č. 1/10/2020: 

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. Martin Hlinka, Ing. Peter Rusiňák 

c) určuje  

za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková 

 
 
Uznesenie č. 2/10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z 9. riadneho zasadnutia OZ. 
 
 
Uznesenie č. 3/10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje Uznesenie č. 3/10/2020, ktorým sa mení Uznesenie č. 183/2017 zo dňa 

07.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 
310041K313, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313. Upravuje sa v zmysle 

Dodatku č. 2  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v časti 

zabezpečenia zdrojov financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 

19 260,50 €. 
 
Uznesenie č. 4/10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce 

a) schvaľuje prijatie úveru vo výške 365 949,59 EUR poskytnutého zo strany Všeobecnej 
úverovej banky, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, SR, IČO: 31 32 
01 55, DIČ:2020411811, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných 
v príslušnej úverovej zmluve 

b) súhlasí so zabezpečením úveru formou blankozmenky a podpisu dohody 
o vyplňovacom práve k blankozmenke.Tento úver bude použitý na Zníženie 
energetickej náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 310041K313, č. zmluvy: KŽP-
PO4-SC431-2017-19/K313. 



Uznesenie č. 5/10/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie 
odprezentované informácie starostky  

 

Uznesenie č. 9/9/2020: (v plnení) 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) berie na vedomie  

odročenie žiadosti občanov týkajúcich sa odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce.  
 
 
 
V Litmanovej 15.06.2020 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa:  18.06.2020 
Zverejnené dňa: 18.06.2020 


