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Z á p i s n i c a 
 

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 01.12.2017 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ľubica Tuhárska, privítala všetkých 
prítomných. Konštatovala, že OZ má 7 členov, z ktorých je prítomných 6,  a preto vyhlásila 
OZ za uznášaniaschopné. 
 
Prítomní:  Ing. Jozef Hucák, , Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová, Stanislav 

Gažov, Ján Pohorelec, Tomáš Dvorský 
Ospravedlnení:           Jaroslav Ďurica 
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. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018. 
       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce 

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

4. Zhodnotenie činností komisií OZ za rok 2017. 
      Predkladá :  A. Rábotová, predsedníčka komisie pre ŠŠK   

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava na II polrok 2017. 
       Predkladá:   Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce   

6. Plány práce OZ a komisií OZ na rok 2018. 
Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:    6  Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 
Návrhová komisia:  Tomáš Dvorský, Ján Pohorelec, Agnesa Rábotová 
Overovatelia:      Ing. Jozef Hucák, Štefan Petrovkin  
 
Hlasovanie: 
Za: 6  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. 
 

Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020. 
 
Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018, 
2019, 2020 bol zverejnený na webovom sídle obce v zmysle zákonom stanovenej lehote, 
počas ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. Zároveň bol poslancom OZ zaslaný spolu 
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 
je prílohou zápisnice. 
Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce o jeho stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, v ktorom odporučil návrh schváliť v predloženom 
znení. Stanovisko hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice.  
Starostka obce dala hlasovať za jednotlivé návrhy uznesení: 
 
Hlasovanie o stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018, 
2019, 2020 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019, 2020 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
 

3. Organizačné zabezpečenie 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 návrh na zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, inventúrnych komisií za 
jednotlivé strediská, návrh na organizačné zabezpečenie s termínmi vykonania fyzickej 
inventúry a inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.  

 
Hlasovanie:  
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

4. Zhodnotenie činnosti Komisie pre šport, školstvo a kultúru za rok 2017  
 
Predkladá: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie pre ŠŠK, ktorá informovala poslancov 
o zorganizovaných a uskutočnených aktivitách v priebehu roka 2017. Písomná informácia je 
prílohou zápisnice.  
Február – fašiangový ples, marec – stolnotenisový turnaj, apríl – turistika na Somoske, máj – 
deň matiek, jún – deň otcov a deň detí, júl – hasičský deň, september – Maďarsko po stopách 
Sv. Martina, október – úcta k starším a Klobásový festival. 
 
Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017. 
 

Referuje: p. Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
bol zverejnený na webovom sídle obce v zmysle zákona dňa 24.08.2017.  Hlavný kontrolór 
ho predniesol poslancom OZ. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 je prílohou 
zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

6. Plán práce OZ a komisií na rok 2018. 
 
Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie pre ŠŠK, ktorá predniesla návrhy na 
plán práce na rok 2018. Január – vedomostný kvíz, február – fašiangový ples (27.1.2018), 
stolnotenisový turnaj (24.2.2018),  apríl – turistika, máj – deň matiek, jún – deň rodiny, 
október – klobásový festival 
Hokejový turnaj – podľa počasia v januári (Š. Petrovkin) 
Tomáš Dvorský – turnaj na hracích konzolách v marci FIFA turnaj  
7.1.2018 – koncert v kostole 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

7. Rôzne. 
 
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2017 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla návrh ekonomického 
oddelenia na zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017.  
Návrh rozpočtové opatrenie č. 3/2017 je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
Návrh na Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií a členov komisií 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla poslancom návrh na 
schválenie nových Zásad odmeňovania poslancov, predsedov komisií a členov komisií. 
 
Hlasovanie:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o doručenom návrh 
riaditeľky MŠ v Litave na zvýšenie poplatku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v MŠ 
z 3,30 € na 5,00 € mesačne na 1 dieťa. 
Zároveň informovala poslancov o doručenom návrh riaditeľky ZŠ na zvýšenie poplatku 
zákonného zástupcu na úhradu nákladov ŠKD z 0,45 € na 2,00 € na 1 žiaka. 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava bol zverejnený 
na webovom sídle obce v zákonnej lehote a je prílohou zápisnice. 
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Hlasovanie za zvýšenie poplatku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v MŠ na 1 dieťa:  
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za zvýšenie poplatku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD na 1 žiaka:  
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie na návrh Dodatku č. 1 k VZN: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Informácia o školských zariadeniach na území obce 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o doručených 
návrhoch na zmeny a doplnenie v Rade školy pri Základnej škole v Litave – za rodičov J. 
Golianová, za pedagogických zamestnacov Eliška Šorecová a v Rade školy pri Materskej 
škole v Litave – odišla J. Golianová, za rodičov Zlatica Bartíková, za pedagogických 
zamestnancov Denisa Vicianová.  
Zároveň predniesla poslancom Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za šk. rok 2016/2017 v Základnej škole v Litave, ktorá je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie za schválenie doplnenia a zmeny Rady školy pri ZŠ:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za schválenie doplnenia a zmeny v Rade školy pri MŠ: 
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
Dotácia z rozpočtu obce na rok 2017 pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Litava 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 
168/17/2017 o poskytnutí dotácie pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Litava dotáciu v sume 
3 000,00 €. Keďže sa rozhodli túto schválenú dotáciu nečerpať v roku 2017, je potrebné 
zrušiť uznesenie, ktorým bola schválená.  
 
Hlasovanie:  
Za:   6    Proti:   0  Zdržal sa:  0 
 
Zapojenie sa do projektu „Úspešnejší v škole“ 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov so zapojením sa do 
projektu na asistenta učiteľa v základnej škole, na financovanie mzdových prostriedkov na 
asistenta a spolufinancovaním 5% . 
 
Hlasovanie: 
Za: 6    Prosti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Informácia o zrušení ŠK Litava 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá informovala o zrušení Športového klubu 
Litava. Z toho vyplýva, opätovné platenie za využívanie multifunkčného ihriska podľa 
cenníka služieb.  
 
Partnerská návšteva z Békescskej Csaby 
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- v termíne 8.-10.12.2017 
- starostka prečítala program návštevy ... 
- poslanci zabezpečiť koláče vo svojom obvode 
- v piatok zabezpečiť účasť poslancov, dôchodcov na spoločenský večierok 

 
 

8.  Diskusia 
 
S. Gažov – sťažnosti za zlé vyorávanie snehu v obci a po lazoch 

 
9. Uznesenie 

 
Návrhová komisia v zložení  Tomáš Dvorský, Ján Pohorelec a Agnesa Rábotová predniesla 
návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 

 
u z n e s e n i e   18 /2017 

 
172/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
173/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020. 
 
174/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií 
EKO. 
 
175/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019, 
2020. 
 
176/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2017. 
 
177/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o zhodnotení činnosti Komisie OZ 
pre šport, školstvo a kultúru za rok 2017. 
 
178/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2017. 
 
179/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje plán práce komisie OZ na rok 2018. 
 
180/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 3/2017. 
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181/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií 
a členov komisií. 
 
182/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dodatok č. 1  k VZN č. 2/2017 o určení príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Litava. 
 
183/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie Rady školy pri Základnej škole 
v Litave za rodičov Júliu Golianovú, za pedagogických zamestnancov Mgr. Elišku Šorecovú. 
 
184/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu a doplnenie Rady školy pri Materskej škole 
v Litave za rodičov Zlaticu Bartíkovú, za pedagogických zamestnancov Denisu Vicianovú. 
 
185/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2016/2017 v Základnej škole v Litave. 
 
186/18/2017  
Obecné zastupiteľstvo ruší    uznesenie č. 168/17/2017. 
 
187/18/2017 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „Úspešnejší v škole“ v rámci 
výzvy OPĽZ-O1/2016/DOP/1.1.1.-01 a spolufinancovanie výdavkov projektu vo výške 5%, 
čo je 1 809,00 EUR. 
 
 
 
 
 
     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 : 
Ing. Jozef Hucák      Ľubica Tuhárska                                                                                   
Štefan Petrovkin       s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


