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Z á p i s n i c a 
 

z  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 29.11.2018 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ľubica Tuhárska, privítala všetkých 
prítomných. Konštatovala, že OZ má 7 členov, z ktorých je prítomných 5,  a preto vyhlásila 
OZ za uznášaniaschopné. 
 
Prítomní:  Agnesa Rábotová, Ing. Jozef Hucák, Štefan Petrovkin, Jaroslav Ďurica, 

Ján Pohorelec  
Ospravedlnení:           Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský 
Hostia:  
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov. 
Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce  

2. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu obce na rok 2018. 
       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce 

3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  

4. Zhodnotenie činností komisií OZ za rok 2018. 
      Predkladá :  A. Rábotová predsedníčka komisie ŠŠK   

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava na I. polrok 2019 
       Predkladá:   Ing. A. Macko, hlavný kontrolór obce   

6. Plány práce OZ a komisií na rok 2019. 
Predkladá:   A. Rábotová, predsedníčka komisie ŠŠK  

7. Žiadosť o zámenu pozemkov – zámer na zámenu pozemkov. 
Predkladá : Ľ. Tuhárska  starostka obce   

8. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. 
Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školskom roku 2017/2018 
v ZŠ 
Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce 

10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:    5  Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 
Návrhová komisia:  Ján Pohorelec, Ing. Jozef Hucák, Agnesa Rábotová 
Overovatelia:      Štefan Petrovkin, Jaroslav Ďurica   
 
Hlasovanie: 
Za: 5  Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Zapisovateľ:  Ing. Katarína Vicianová 
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1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Vykonala kontrolu plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatovala, že uznesenia boli splnené, niektoré dopyty boli 
zodpovedané priamo na zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

2. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu obce na rok 2018. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila poslancom návrh ekonomického 
oddelenia na rozpočtové opatrenie č. 7/2018, podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c), ktorým sa 
zvyšujú bežné výdavky a bežné príjmy o 207,00 Eur. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2018 
je prílohou zápisnice.  
Zároveň informovala poslancov OZ o vykonanom rozpočtovom opatrení starostky č. 6/2018, 
ktorým sa aktualizoval rozpočet podľa § 14 ods. 1 – zúčtovanie účelovo určených 
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ, ktorým sa navýšili celkové príjmy 
a celkové výdavky o sumu 11 857,89 Eur. 
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Predniesla poslancom návrh rozpočtu obce 
Litava na roky 2019, 2020, 2021, ktorý bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ a zároveň bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonnej 
lehote min. 15 dní.  
Keďže hlavný kontrolór obce Ing. Adrián Macko sa nemohol zúčastniť zasadnutia 
zastupiteľstva, zaslal svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 
2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, ktoré prečítala starostka obce. Hlavný kontrolór 
obce odporučil OZ schváliť predložený rozpočet na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu 
na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného 
rozpočtu na roky 2020 - 2021  je prílohou zápisnice.  
Poslankyňa OZ p. Agnesa Rábotová sa informovala ohľadom výdavkových položiek návrhu 
rozpočtu: platby do Spoločného obecného úradu, prečo je dvojnásobná suma oproti 
predchádzajúcim rokom. Starostka obce odpovedala, že je to z dôvodu, že starostovia obcí 
patriacich pod Spoločný obecný úrad v Krupine schválili príspevok 3,00 Eur na obyvateľa 
v roku 2019, oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa platilo 1,50 Eur na obyvateľa. 
Ďalej sa informovala na dotáciu pre ŠK Litava, keďže na predchádzajúcich zasadnutiach OZ 
mali podmienene schválenú dotáciu, keď si oplotia a opravia sami futbalové ihrisko 
a nebudú v Senohrade platiť za ihrisko. Futbalisti jej odpovedali, že ihrisko opravia a oplotia 
a platili v Senohrade za mládež, nie za hranie seniorského družstva. 
Ďalej sa informovala o príjmových položkách bežného rozpočtu – príjem z prenájmu pôdy, 
na čo jej odpovedala ekonómka obce. 
Starostka obce dala hlasovať: 

 
Hlasovanie za stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu:  
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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Hlasovanie za zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 bez 
programovej štruktúry:  
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za návrh rozpočtu obce na rok 2019:  
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021:  
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

4. Zhodnotenie činností OZ za rok 2018. 
 
Predkladá: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie pre šport, školstvo a kultúru. 
Predniesla poslancom hodnotiacu správu o činnosti komisie za rok 2018. 
Hodnotiaca správa je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Keďže hlavný kontrolór predložil plán 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 až 27.11.2018, kedy bol aj zverejnený na úradnej tabuli 
a nebola splnená lehota zverejnenia min. 15 dní pred schválením, tento bod bude zaradený na 
nasledujúce riadne zasadnutie OZ. 
 

 
6. Plány OZ a komisií na rok 2019. 

 
Predkladá: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie ŠŠK. Starostka obce poprosila 
predsedníčku komisie o jej návrhy, ktoré si môže nová komisia doplniť. 
Február – fašiangový ples, marec – stolnotenisový turnaj, apríl – turistika, máj – deň matiek, 
jún – deň detí a deň otcov, august – turistika, október – úcta k starším, Litavský klobásový 
festival. Rámcový plán hlavných podujatí organizovaných Komisiou ŠŠK je prílohou 
zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:    5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

7. Žiadosť o zámenu pozemkov – zámer na zámenu pozemkov. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá poslancov informovala o doručenej 
žiadosti Jozefa Viciana, bytom Bzovík 165 o zámenu pozemkov označených č. 2229 v jeho 
vlastníctve o výmere 579 m2, za parcelu č. 2227 o výmere 579 m2 vo vlastníctve obce Litava 
v k.ú. Litava. Zámer na zámenu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce 10.10.2018.  
Jedná sa o zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve 
obce Litava parcela E č. 2227, k. ú. Litava, druh trvalý trávnatý porast o výmere 579 m2, 
vedený na LV č. 270, za parcelu E č. 2229, druh trvalý trávnatý porast o výmere 579 m2 
vedených na LV č. 1368 k. ú. Litava vo vlastníctve Jozefa Viciana, Bzovík 165.   
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Hlasovanie: 
Za:   5     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

8. Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla poslancom doručené žiadosti 
na dotácie z rozpočtu: 

1. Žiadosť ŠK Litava na dotáciu v sume 2 500,00 Eur na činnosť klubu. Starostka 
informovala o snahe opraviť ihrisko, ale keďže ho doryli diviaky, nebolo to možné 
podľa plánu. Futbalisti sľúbili, že zabezpečia oplotenie ihriska tak, aby potom bolo 
možné trávnik opraviť. Zároveň prisľúbili, že čerpanie dotácie bude na základe 
skutočného fungovania klubu a nebude vyplatená naraz. V prípade nefungovania 
klubu dotáciu nebudú čerpať, resp. ju vrátia. 

2. Žiadosť DHZO Litava o dotáciu v sume 1 000,00 Eur na bežnú činnosť – obnovu 
techniky, hadíc, ktoré používajú na súťaže a pohonné hmoty. 

Žiadosti sú prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie za dotáciu pre ŠK Litava: 
Za:   4     Proti:   0   Zdržal sa:  A. Rábotová 
 
Hlasovanie za dotáciu pre DHZO: 
Za:   5     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školskom roku 
2017/2018 v Základnej škole Litava 

 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Predniesla poslancom správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 v Základnej 
škole Litava, ktorú predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Klára Baculíková. 
Správa je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:   5     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

10. Rôzne 
 
Správa o priebežnom overení účtovníctva nezávislou audítorkou 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o uskutočnenom 
predbežnom overovaní účtovníctva nezávislou audítorkou, ktorý bol uskutočnený dňa 
8.11.2018. V zmysle správy audítorky z predbežného overovania účtovníctva za rok 2018, 
vedenie účtovníctva zodpovedá požadovaným predpisom, zákonom a opatreniam. Účtovné 
doklady obsahujú náležitosti vyplývajúce z legislatívnych predpisov. 
 
 
Inventarizácia majetku obce k 31.10.2018 
Predkladá: p. K. Vicianová, členka Ústrednej inventarizačnej komisie predniesla poslancom 
správu ÚIK o výsledkoch fyzickej inventúry dlhodobého majetku a drobného majetku 
evidovaného v podsúvahovej evidencii k 31.10.2018. Jednotlivé čiastkové inventarizačné 
komisie navrhli vyradiť dlhodobý hmotný majetok, ktorý je fyzicky a morálne zastaraný 
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a neopraviteľný. Použiteľné zostatky budú využité ako pomocný materiál pri údržbe 
verejného priestranstva, resp. verejných objektov. Požiadala poslancov o schválenie 
uznesenia, ktorým tento majetok môže byť vyradený z evidencie. Správa ÚIK je prílohou 
zápisnice. 
Ďalej informovala o návrhoch jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií na 
vyradenie drobného majetku evidovaného v podsúvahovej evidencii (operatívnej evidencii) 
z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia. Uvedený drobný majetok bude na základe 
návrhov vyradený k 31.12.2018.  
Keďže predseda Ústrednej inventarizačnej komisie p. Stanislav Gažov je dlhodobo PN, 
požiadala starostku a poslancov OZ o schválenie nového predsedu ÚIK z dôvodu vykonania 
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 
v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., keďže ÚIK 
bude musieť vykonať inventarizáciu počas uzávierkových prác do 30.01.2019. 
Starostka obce navrhla, aby bol ďalej predsedom ÚIK poslanec p. Jaroslav Ďurica. 
 
Hlasovanie za vyradenie dlhodobého hmotného majetku z evidencie:  
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za predsedu ÚIK:  
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
Fašiangový ples 

- je naplánovaný na sobotu 23.2.2019 v Kultúrnom dome,  poslanci navrhli zvýšenie 
ceny vstupného na 20,00 Eur  z dôvodu zvyšovania nákladov.  

 
Poďakovanie poslancom OZ a členom komisií 
Starostka obce poďakovala doterajším poslancom, novým popriala veľa elánu, pozvala ich na 
ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 5.12.2018 o 17:00 hod. 
 

11. Diskusia 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a diskutovalo sa pri každom prejednávanom bode programu. 
 
 

 
12. Uznesenie. 

 
Návrhová komisia v zložení  Ján Pohorelec, Ing. Jozef Hucák, Agnesa Rábotová predniesla 
návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 

 
u z n e s e n i e   24 /2018 

 
232/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
233/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2018 na zmenu rozpočtu obce 
na rok 2018. 
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235/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu obce na roky 2020, 2021. 
 
236/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019, 
2020, 2021 bez programovej štruktúry.  
 
237/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií 
EKO. 
 
238/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020, 
2021. 
 
239/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie Správu o zhodnotení činností komisií OZ za rok 
2018. 
 
240/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce Komisie pre šport, školstvo a kultúru na rok 
2019. 
 
241/24/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9 a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve obce Litava parcela E č. 2227, k. ú. Litava, druh trvalý trávnatý 
porast o výmere 579 m2, vedený na LV č. 270, za parcelu E č. 2229, druh trvalý trávnatý 
porast o výmere 579 m2 vedených na LV č. 1368 k. ú. Litava vo vlastníctve Jozefa Viciana, 
Bzovík 165.   
 
242/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre futbalový klub ŠK Litava v sume 2 500,00 
Eur na rok 2019 na bežnú činnosť klubu, ktorú budú čerpať podľa skutočného fungovania 
klubu. 
 
243/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Litava na rok 
2019 v sume 1 000,00 Eur na obnovu techniky, hadíc a pohonné hmoty. 
 
244/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018 v Základnej škole Litava. 
 
245/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku v celkovej 
hodnote 1 710,20 Eur podľa prílohy z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia. Použiteľné 
železné plechy budú využité ako pomocný materiál pri údržbe verejného priestranstva, resp. 
pri údržbe obecných objektov. 
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246/24/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu Ústrednej inventarizačnej komisie Jaroslava 
Ďuricu. 
 
 
 
     Keďže program bol týmto vyčerpaný, starostka obce poďakovala všetkým za prítomnosť a 
zasadnutie ukončila. 

 
 

 
O v e r o v a t e l i a : 
Štefan Petrovkin       Ľubica Tuhárska                                                                                   
Jaroslav Ďurica          s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


