
UZNESENIA 

zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej,  

konaného dňa 30.06.2021 

 

 

Uznesenie č. 1/17/2021 
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: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasil  Vislocký. 
c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Uznesenie č. 2/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 3/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 
2020. 

Uznesenie č. 4/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2020. 

b) schvaľuje prerokovanie Záverečného účtu obce Litmanová za rok 2020 podľa §16 ods. 
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom: 
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

c) potvrdzuje vysporiadanie schodku vo výške 315.199,17 €, zisteného podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - z 
finančných operácií vo výške 315.199,17 €. 

d) schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 47.673,28 € zo zostatku finančných 
operácií. 

e) schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 1.099,83 € na vybavenie 
kuchyne podnikateľskej činnosti. 

 
Uznesenie č. 5/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2021. 

 
Uznesenie č. 6/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021 a poveruje HK výkonom 

týchto kontrol. 
 

 

 



Uznesenie č. 7/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a tiež  
b) schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce. 

 
Uznesenie č. 8/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje založenie obchodnej činnosti Poľanka s.r.o., so 100% majetkovou účasťou 

Obce Litmanová a výškou základného imania 5.000 € 
b) zakladá obchodnú spoločnosť s názvom Poľanka s.r.o., v zmysle § 11 ods. 4 písm. 1) 

zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 
c) schvaľuje prvého konateľa Mgr. Natašu Hlinkovu, bytom Litmanová 136, dátum nar. 

14.12.1970 (starostku obce). 
d) splnomocňuje starostku obce na podpísanie zakladateľskej listiny a na právne úkony 

súvisiace so založením obchodnej spoločnosti. 
e) splnomocňuje starostku obce (prvého konateľa) registráciou obchodnej činnosti 

Poľanka s.r.o., ako sociálny podnik (všeobecný sociálny podnik) 
f) schvaľuje vklad 5.000 € ako základné imanie. 

 
Uznesenie č. 9/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje cenovú ponuku na spracovanie komplexnej agendy správy cintorína v sume 

466,00 €, bez DPH, podľa skutočného počtu evidovaných hrobov. 
 

Uznesenie č. 10/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) berie na vedomie nadačný fond nadácie PSK pre podporu rodiny. 
 
Uznesenie č. 11/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok – TJ Družstevník Litmanová. 

 

Uznesenie č. 12/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo majetku obce 
nasledovne: vo vlastníctve obce parc. č. KN-E 307/2, KN-E 301, KN-E 570/11, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 228 m2, ktorá je zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej Ľubovni 
pre nadobúdateľa Miroslav Hlinka, rod. Hlinka, narodený 11.02.1972, trvale bytom 
Litmanová 134, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného 

ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zlegálnenia 

prechodu k nehnuteľnosti – k rodinnému domu. Cena za m2 je 5,00 €.  

 
Náklady spojené s vypracovaním GP, kúpnej zmluvy  a návrhu na vklad uhradí kupujúci. 
 
Zdôvodnenie odpredaja: 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 vlastníka. 



 
Pri prevode majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a 
odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku 
obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 
 
Uznesenie č. 13/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcele E-KN 3988/7, zapísanej v KÚ 

Litmanová, pre Ing. Vasiľ Kormaník, Svätého Ladislava, Košice. 
 
Uznesenie č. 14/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) nesúhlasí s predajom obecného pozemku na parcele C-KN 570/5, zapísanej v KÚ 

Litmanová, pre p. Ján Vira, Litmanová 113, 065 31 Jarabina. 
 
Uznesenie č. 15/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku na parcelách KN-E 6732/5 druh 

pozemku orná pôda a KN-E 142/1 druh pozemku ostatná plocha, v predpokladanej 
výmere 26 m2 podľa doloženého geometrického nákresu v prospech nadobúdateľa 
Zlatica Hrebíková, Litmanova 207, spôsobom podľa citovaného zákonného 

ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku vo výmere 26 m2.  

 

Uznesenie č. 16/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  

a) schvaľuje zámer prenájmu pozemku na parcelách KN-E 6732/5 druh pozemku orná 
pôda a KN-E 142/1 druh pozemku ostatná plocha v predpokladanej výmere 150 m2 
podľa doloženého geometrického nákresu na 10 rokov v hodnote 12,00 € / rok  pre 
nájomcu Zlatica Hrebíková, Litmanová 207, 065 31 Jarabina. 

 
Uznesenie č. 17/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
a) schvaľuje zmenu uznesenia č. 8/15/2021 OZ zo dňa 17.03.2021 a to sumu 3.906,00 € 

s DPH na sumu 4.119,60 € s DPH na základe zmluvy o dielo č. 512/2021. 
b) schvaľuje v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov 

rezervného fondu na kapitálové výdavky a to na technické zhodnotenie vodovodu vo 
výške 4.119,60 € 

c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré je prílohou zápisnice. 
 

Uznesenie č. 18/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) schvaľuje odpustenie úhrady poplatkov za TKO na rok 2021 občanom s trvalým 

pobytom v Litmanovej, ale žijúcim dlhodobo v zahraničí. Ide o občanov z rozhodnutí 
č.: 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 54, 45, 44, 13, 43, 42, 
41, 91, 38, 37, 36, 35, 34, 4, 33, 1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 
18, 195, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6 vydaných Obcou Litmanová dňa 09.03.2021.  



 
Uznesenie č. 19/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová  
a) berie na vedomie informáciu o aplikácií novej webovej stránky obce. 

 
 
 
Litmanovej 09.07.2021 
 
 
         Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                    starostka obce 
 
Podpísané dňa: 12.07.2021 
Zverejnené dňa: 12.07.2021 


