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Z á p i s n i c a 
 

z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 23.02.2018 
 

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:  Ing. Jozef Hucák, Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová, Stanislav Gažov, 

Tomáš Dvorský  
Ospravedlnení:           Jaroslav Ďurica,  Ján Pohorelec 
Hostia: Ing. Adrián Macko 
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
 

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

2. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2017. 
       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce 

3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  

4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2018. 
    Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  
5. Situácia v realizovaní projektov. 

       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce  
6. Prerokovanie žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 1/2008. 
      Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce  
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:    5  Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 
Návrhová komisia:  Ing. Jozef Hucák, Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová 
Overovatelia:      Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský  
 
Hlasovanie: 
Za: 5  Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Zapisovateľ:  Ing. Katarína Vicianová 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedajúcich 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. 
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Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

2. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2017. 
 
Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce. Materiály o plnení rozpočtu obce za rok 2017 
boli zaslané poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Písomná informácia je prílohou 
zápisnice.  
Podrobný rozbor a analýza plnenia rozpočtu obce za rok 2017 bude predmetom návrhu 
záverečného účtu obce a hospodárenia za rok 2017.  
 
Hlasovanie:  
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

3. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2017. 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Starostka obce príkazom starostky č. 1/2017 
nariadila vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2017 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. 
Predniesla poslancom OZ závery z inventarizácie, kde neboli zistené žiadne inventarizačné 
rozdiely. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 je prílohou zápisnice.  
Starostka obce zároveň informovala o vykonanom predbežnom overení účtovníctva obce za 
rok 2017 nezávislou audítorkou, ktorá nezistila žiadne nedostatky. 

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

 
 

4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2018. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala o opätovnom vyhodnotení našej 
obce za rok 2016 ako obce s predpokladom stabilného rozvoja za dosiahnuté výsledky. 
Na rok 2018 je naplánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, nové autobusové zastávky, 
strecha na dome smútku a podľa podaných projektov – rekonštrukcia domu smútku, požiarnej 
zbrojnice, materskej školy, kompostéry do domácností.  
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

5. Situácia v realizovaní projektov. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. V roku 2017 boli podané žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky na projekty: Rekonštrukcia MŠ, Rekonštrukcia ZŠ, Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice, Rekonštrukcia Domu smútku, „V škole úspešnejší“ – asistent učiteľa 
v ZŠ, v rámci Mikroregiónu Východný Hont – kompostéry do domácností. 
Zatiaľ však nebolo doručené vyjadrenie k žiadnemu projektu, či bol schválený alebo nie. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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6. Prerokovanie žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 1/2008. 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá informovala poslancov OZ o doručenej 
žiadosti o dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev, Farnosť Litava na opravu kostola a fasády 
veže v sume 3 000,00 €. Žiadosť už bola podaná a aj schválená minulý rok, ale keďže sa 
oprava minulý rok nerobila, je potrebné túto žiadosť prerokovať znova na rok 2018.  
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

7. Rôzne. 
 
Návrh Dodatku č. 1 v VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava 
na úseku školstva 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla návrh Dodatku č. 1 v VZN č. 
1/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ, žiaka 
ŠKD a potencionálneho stravníka ŠJ na rok 2018.  
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na 
úseku školstva bol zverejnený na webovom sídle obce v zákonnej lehote a je prílohou 
zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla poslancom návrh na zmenu 
rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018. V návrhu je zapracovaný rozpis 
finančných prostriedkov na originálne kompetencie na úseku školstva, schválená dotácia 
a navýšenie kapitálových výdavkov na základe cenových ponúk a navýšenie príjmových 
položiek bežného rozpočtu. 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Litave na rok 2018  
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Predniesla poslancom návrh plánu zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktorý bol zaslaný poslancom OZ spolu s pozvánkou a 
je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 
Predkladá: p. Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór, ktorý poslancom OZ predložiť návrh 
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovom sídle obce obvyklým spôsobom minimálne 15 dní a je prílohou 
zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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Hlavný kontrolór obce zároveň predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala OZ o zlom technickom stave 
verejného osvetlenia v obci a potrebe opravy, resp. rekonštrukcie a modernizácie.  
 
Hlasovanie:  
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:  0 
 
Rekonštrukcia autobusových zastávok 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá informovala poslancov o doručených 
cenových ponukách na nové autobusové zastávky, na základe ktorých zadala výrobu nových 
na Prieseku a Mlyne, nakoľko boli v dezolátnom stave, ľudia sa v nich báli stáť a špatili obec. 
 
Oprava fasády kultúrneho domu od potoka 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá informovala poslancov o naplánovanej 
oprave kultúrneho domu od potoka, všetko opadáva, dlažba je vylámaná. 
 
Kultúrno-spoločenské podujatia 
V roku 2018 sa už uskutočnili tieto kultúrno-spoločenské podujatia: 

- ešte v decembri 2017 – Návšteva z Békéscsaby 
- novoročný koncert, vedomostný kvíz, fašiangový ples, páračky, stolnotenisový turnaj 
- pripravuje sa na 6.3.2018 kurz pletenia košíkov z pedigu 
- 13.5.2018 sa uskutoční podujatie „Deň matiek“, na ktoré príde vystúpiť divadlo zo 

Zvolena 
- 2.4.2018 – tradičná veľkonočná turistika 

Starostka obce poďakovala všetkým, ktorí sa týchto podujatí zúčastnili alebo prispeli pri 
organizácii podujatí, nakoľko bola na všetkých podujatiach dobrá návštevnosť a účasť 
občanov. 
 
 

8.  Diskusia 
 

 
9. Uznesenie 

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

 
u z n e s e n i e   19 /2018 

 
188/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
189/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2017. 
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190/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie závery Ústrednej inventarizačnej komisie 
o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami 
k 31.12.2017. 
 
191/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovenie hlavných úloh na rok 2018. 
 
192/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o situácii v realizácii projektov, na 
ktoré boli podané žiadosti o nenávratné finančné príspevky v roku 2017. 
 
193/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na rok 2018 pre Rímsko-katolícku cirkev, 
Farnosť Litava v sume 3 000,00 Eur na opravu kostola a fasády veže. 
 
194/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o financovaní 
originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva na rok 2018. 
 
195/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 
1/2018. 
 
196/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Litave na rok 
2018. 
 
197/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2018. 
 
198/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 
činnosti za rok 2017. 
 
199/19/2018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 
v obci. 
 
     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 : 
Stanislav Gažov      Ľubica Tuhárska                                                                                   
Tomáš Dvorský       s tarostka obce 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


