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Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave dňa 5.12.2018 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ľubica Tuhárska, ktorá privítala  
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, občanov a hostí.  
 
Prítomní:  Mgr. Antal Ján, Augustínová Dana, Ďurica Jaroslav, Petrovkin Štefan, 

Pohorelec Ján, Šinčok Ján, Vranová Anna 
Ospravedlnení:            
Hostia: Ing. Macko Adrián, hlavný kontrolór obce 
Neospravedlnení:        0 
 
 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce,  odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva. 
Predkladá: Ing. Jozef Hucák, predseda miestnej volebnej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
8. Voľba návrhovej  komisie. 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
9. Poverenie zástupcu starostky obce. 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Predkladá: p. Ľubice Tuhárska, starostka obce 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve.  
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 

12. Určenie zastupujúceho sobášiaceho. 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 

13. Rozdelenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva. 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 

14. Určenie platu starostky obce. 
Predkladá: predseda návrhovej komisie 

15. Schválenie uznesení. 
Predkladá: predseda návrhovej komisie 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
Starostka obce Ľubica Tuhárska otvorila a viedla zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a zároveň privítala všetkých prítomných. Na úvod zaznela slovenská štátna hymna. 
 

 



2 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Starostka obce za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ určila Štefana 
Petrovkina a Annu Vranovú; za zapisovateľku určila Ing. Katarínu Vicianovú. 
 
 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
 

Predkladá: Ing. Jozef Hucák, predseda Miestnej volebnej komisie v Litave, ktorý oboznámil 
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Oznámenie o výsledku volieb 
je prílohou zápisnice. 
Predseda MVK odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke a poslancom 
obecného zastupiteľstva po zložení sľubu. 

 
 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 
 
Ľubica Tuhárska ako novozvolená starostka obce sa ústne vzdala mandátu poslankyne 
obecného zastupiteľstva a následne ako novozvolená starostka zložila zákonom predpísaný 
sľub starostu. 
 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

Zvolená poslankyňa Ľubica Tuhárska sa vzdala mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva 
z dôvodu zvolenia za starostku obce. Na uvoľnený mandát postúpil prvý náhradník Dana 
Augustínová, ktorá mandát neodmietla. Následne zložili poslanci obecného zastupiteľstva 
zákonom predpísaný sľub podľa abecedného poradia: Mgr. Ján Antal, Dana Augustínová, 
Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Ján Pohorelec, Ján Šinčok, Anna Vranová. 
Poslankyni Dane Augustínovej, ktorá nastúpila ako náhradníčka, osvedčenie o zvolení 
odovzdala starostka obce Ľubica Tuhárska. 
 

 
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce  

 
Novozvolená starostka obce Ľubica Tuhárska predniesla slávnostný príhovor, ktorý je 
prílohou zápisnice.  
 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starostka obce predniesla návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, za ktorý dala 
hlasovať. 
 
Hlasovanie: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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8. Voľba návrhovej komisie 

 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla poslancom návrh na predsedu 
a členov návrhovej komisie v zložení: Jaroslav Ďurica – predseda, Ján Šinčok, Ján Pohorelec 
– členovia. 
 
Hlasovanie: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

9. Poverenie zástupcu starostky obce 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. V zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov poverila zastupovaním starostky obce 
poslanca Mgr. Jána Antala.  
 
 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá poverila poslanca Štefana Petrovkina 
oprávneného zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších doplnkov.   
 
 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve 
 
Starostka obce Ľubica Tuhárska predniesla poslancom OZ návrh na zriadenie komisií pri 
obecnom zastupiteľstve: 

1. Komisia pre šport, kultúru a školstvo 
- za predsedníčku komisie navrhla poslankyňu Danu Augustínovú a za členov komisie 

neposlancov – Katarínu Pálkovú, Denisu Vicianovú a Dominika Augustína. 
 
Hlasovanie za predsedníčku komisie pre šport, kultúru a školstvo: 
Za:   6     Proti:   0   Zdržal sa:  D. Augustínová 
 
Hlasovanie za členov komisie pre šport, kultúru a školstvo: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

2. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
podľa zákona č. 357/2004 Z.z.  
- za predsedu komisie navrhla starostka obce poslanca Jaroslava Ďuricu a za členov 

komisie poslancov Annu Vranovú a Mgr. Jána Antala 
 
Hlasovanie za predsedu komisie o ochrane verejného záujmu: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za členov komisie o ochrane verejného záujmu: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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12. Určenie zastupujúceho sobášiaceho 

 
Starostka obce Ľubica Tuhárska určila zastupujúceho sobášiaceho počas tohto volebného 
obdobia poslanca Mgr. Jána Antala. 
 
 

13. Rozdelenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Starostka obce predniesla poslancom návrh na rozdelenie pracovných obvodov pre 
jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

14. Určenie platu starostky obce 
 
Starostka obce Ľubica Tuhárska požiadala predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu 
na určenie platu starostky obce. Poslanec Jaroslav Ďurica predniesol poslancom návrh na 
určenie platu v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný základný 
plat vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
 

15. Schválenie uznesení 
 

Návrhová komisia v zložení  Jaroslav Ďurica, Ján Šinčok a Ján Pohorelec predniesla návrh na 
uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, za ktoré dal hlasovať ako za 
celok. 
 
Hlasovanie: 
Za:   7     Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

 
Uznesenie č. 1/2018 
Obecné zastupiteľstvo  
A /  b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. ústne vzdanie sa mandátu poslankyne obce p. Ľubici Tuhárskej, 
3. vystúpenie novozvolenej starostky obce, 
4. poverenie starostky obce na vykonávanie funkcie zástupcu starostky obce 

poslanca Mgr. Jána Antala; 

B /  k o n š t a t u j e ,  ž e  
1. novozvolená starostka obce Litava p. Ľubica Tuhárska zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Ján Antal, Dana Augustínová, 

Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Ján Pohorelec, Ján Šinčok, Anna Vranová 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 2/2018 
Obecné zastupiteľstvo 
A /  z r i aď u j e  

Komisiu pre školstvo, kultúru a šport, 
B /  v o l í  

a) predsedu komisie p. Danu Augustínovú, 
b) členov komisie Katarínu Pálkovú, Denisu Vicianovú a Dominika Augustína. 

 
 

Uznesenie č. 3/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Litave 
A /  z r i aď u j e  

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
B /  v o l í  

a) predsedu komisie Jaroslava Ďuricu, 
b) členov komisie Annu Vranovú a Mgr. Jána Antala. 

 
Uznesenie č. 4/2018 
Obecné zastupiteľstvo  
p o v e r u j e  

1. poslanca Š t e f a n a  P e t r o v k i n a  zvolávaním a vedením zasadnutí 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

2. poslanca M g r .  J á n a  A n t a l a  výkonom zastupujúceho sobášiaceho počas tohto 
volebného obdobia. 

 
Uznesenie č. 5/2018 
Obecné zastupiteľstvo 
u r č u j e  
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný základný plat 
starostky Ľubice Tuhárskej vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
 
Uznesenie č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v aľ u j e  návrhovú komisiu v zložení Jaroslav Ďurica – 
predseda, Ján Šinčok, Ján Pohorelec. 
 
 
Uznesenie č. 7/2018 
Obecné zastupiteľstvo s c h v aľ u j e  rozdelenie pracovných obvodov poslancov takto 
podľa čísla domov: 
 1 – 61  Štefan Petrovkin 
62 – 114 Dana Augustínová 
115 – 158 Anna Vranová 
159 – 187  Ján Pohorelec 
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188 – 215 Jaroslav Ďurica 
216 – 244 Mgr. Ján Antal 
245 – 270 Ján Šinčok. 
 
 
Uznesenie č. 8/2018 
Obecné zastupiteľstvo  o d p o r úč a  starostke obce vypracovať plán zasadnutí obecného 
zastupiteľstva na rok 2019 a predložiť ho na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č. 9/2018 
Obecné zastupiteľstvo u k l a d á  poslancom obecného zastupiteľstva 

1. získať vo svojich pracovných obvodoch pripomienky a námety na prácu orgánov obce 
a na stanovenie hlavných úloh na nastávajúce obdobie a predložiť ich do 15.1.2019 
starostke obce, 

2. vykonať súpis psov vo svojich pracovných obvodoch a predložiť ich na obecný úrad 
do 15.1.2019. 

 
 

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


