
UZNESENIA 
z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 23.06.2020 
 
 
 

Uznesenie č. 1/11/2020: 
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: Mgr. Nadežda Hlinková, Mgr. Vasiľ Vislocký 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 
 

Uznesenie č. 2/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 10. mimoriadneho zasadnutia OZ 

 
 

Uznesenie č. 3/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 
 
 

Uznesenie č. 4/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2019. 

b) schvaľuje prerokovanie Záverečného účtu obce Litmanová za rok 2019 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 24 906,51 € z prebytku hospodárenia a 
zostatku finančných operácií. 

d) schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 180,48 € na vybavenie 
kuchyne podnikateľskej činnosti. 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 5/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2020 
 
 

Uznesenie č. 6/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 a poveruje HK výkonom 
týchto kontrol. 
 
 

Uznesenie č. 7/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z dôvodu, že predseda DHZO 
nevedel konkretizovať  dôvody použitia finančného   príspevku. 

b) zaväzuje predsedu DHZO vykonaním fyzickej kontroly inventarizácie majetku 
s najneskorším termínom písomného doloženia do 31.07.2020. Predseda DHZO určí 
komisiu, ktorá vykoná inventarizáciu majetku za prítomnosti dvoch poslancov (Lukáš 
Hlinka, Marián Kuščák) a zistí skutočný stav všetkého majetku DHZO. Ekonóm obce 
pripraví zostavu majetku, ktorá sa následne porovná so skutočným stavom fyzickej 
kontroly. Výsledok bude predložený na najbližšom termíne OZ. 
 
 

Uznesenie č. 8/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer odpredaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, nachádzajúcej  sa 
v Obci Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, zapísaná na LV č. 1481, 
vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, ktorá  vznikla  na 
základe GO plánu č. 64/2019, úradne overený pod číslom G1-462/2019 zo dňa 
24.07.2019,  v prospech nadobúdateľov:  

1. Jána Rusiňaka, Litmanová 59, odkúpenie pozemku na parcelách č. 577/13 a 565/5 do 
novovytvorenej parcely KN-C 577/14, o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha. 

2. Michala Rinkovského, Litmanová 72, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 
a 565/5 do novovytvorenej parcely KN-C 577/15, o výmere 46 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha. 

3. Vasiľa Vislockého, Litmanová 186, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 a 565/5 
do novovytvorenej parcely KN-C 577/16, o výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha. 

4. Jozefa Vislockého, Litmanová 47, odkúpenie pozemku na parcelách č.577/13 a 565/5 
do novovytvorenej parcely KN-C 577/18, o výmere 35 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha,  

spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku. 



Uznesenie č. 9/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) nesúhlasí s predajom obecného pozemku, parcela č. KN-C 577/13 zapísanej v KÚ 
Litmanová, pre Ing. Jána Kormaníka, Litmanova 207. 
 
 

Uznesenie č. 10/11/2020: 
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 ako 
novovzniknutá parc. č. KN-C 571/16 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 87 m2, 
ktorá  vznikla  na základe vyhotoveného GO plánu č. 72/2018, úradne overený pod 
číslom G1-653/2018 zo dňa 22.11.2018 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 p. Anna Kleinová, rod. 
Korčáková, Popradská 1769/70, PSČ 064 01 Stará Ľubovňa, spôsobom podľa 
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
účel majetkoprávneho vysporiadania a to 1,00 euro za celý pozemok.  
 

Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 

 

Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k majetkoprávnemu  
vysporiadaniu pozemku pod stavbou nadobúdateľa na účel vytvorenia parkovacích miest. 
 
 
Uznesenie č. 11/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, nachádzajúcej  sa v Obci 
Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa, ktorá  je zapísaná  na LV č. 1481, 
vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, v prospech 
nadobúdateľa Miroslava Hlinku, Litmanova 134, spôsobom podľa citovaného 
zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku. Žiadateľ po dohode s obcou doloží 
vypracovaný geometrický plán, preukazujúci výmeru novovzniknutej parcely v rozsahu 
najviac do 500 m2.  

 
 
Uznesenie č. 12/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, nachádzajúcej sa v Obci 
Litmanová, v KÚ Litmanová, okres Stará Ľubovňa,  zapísaná  na LV č. 1481, vedenom 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni, ktorá  vznikla   na základe 
GO plánu č. 33/2020, úradne overený pod číslom G1-189/2020 zo dňa 08.04.2020, 
v prospech nadobúdateľa Kataríny Jones Rusiňákovej, Litmanová 14, spôsobom podľa 



citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku vo výmere 56 m2, druh pozemku zastavané 
plochy. 

 
 

Uznesenie č. 13/11/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu starostky.  
 
 
 
 
 
V Litmanovej 03.07.2020 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa:  03.07.2020 
Zverejnené dňa: 03.07.2020 
 
 


