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Z á p i s n i c a     
 

z  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 24.08.2017 
 

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, , Agnesa Rábotová, Stanislav Gažov, Ján Pohorelec, 

Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin 
Ospravedlnení:           Tomáš Dvorský 
Hostia:  
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
 

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

2. Plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2017. 
       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce  

3. Priebežné plnenie hlavných úloh stanovených pre rok 2017. 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starostka obce  

4. Príprava rozpočtu obce na rok 2018. 
      Predkladá :  Ľ. Tuhárska starostka obce   

5. Organizačné zabezpečenie LKF 2017. 
       Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

6. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:   6     Proti:  0    Zdržal sa:  
 
Návrhová komisia:     Ján Pohorelec, Štefan Petrovkin, Jaroslav Ďurica 
Overovatelia:      Ing. Jozef Hucák, Stanislav Gažov   
 
Hlasovanie: 
Za: 6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Zapisovateľ:  Eleonóra Gažovová 
 

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. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2017 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Poslancom boli doručené materiály o plnení 
rozpočtu obce za prvý polrok 2017 spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Starostka obce 
informovala poslancov o plnení rozpočtu. 
Plnenie rozpočtu za I. polrok podľa jednotlivých položiek v písomnej podobe je prílohou 
zápisnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:  6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

3. Priebežné plnenie hlavných úloh stanovených pre rok 2017 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce informovala poslancov o priebežnom plnení 
hlavných úloh schválených OZ na rok 2017. Konštatovala, že niektoré úlohy boli splnené 
a niektoré sa ešte plnia priebežne.  
Komunitné centrum - už máme stálu pracovnú silu, aj v tomto roku sa robilo výberové 
konanie na odborného garanta KC.  
Rekonštrukcia domu smútku sa momentálne odkladá, pretože sú schválené MASKY 
a financovali by sa z týchto prostriedkov. V prípade, že to nebude možné v tomto roku, bude 
sa to rozpočtovať v budúcom roku.  
Ďalej sme mali naplánovanú rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ, ktorá bola 
uskutočnená a bolo to z dôvodu hygienických noriem.  
Zapájame sa do všetkých možných výziev, ktoré sú potrebné pre našu obec. Po odovzdaní 
výzvy na kompostéry pre domácnosti, sme sa hneď zapojili do výzvy na Rekonštrukciu 
požiarnej zbrojnice a tiež bola podaná výzva Rekonštrukcia MŠ a vvužitie OZE.  
Dopĺňajú sa doklady k výzvam, ktoré boli podané minulý rok, keďže len teraz sa začínajú 
s nimi zaoberať.  
Rovnako v tomto roku už organizujeme 5. ročník Litavského klobásového festivalu. 
Navozil sa frézing na cesty po lazoch. 
 

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

4. Príprava rozpočtu obce na rok 2018 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov, že je už potrebné 
venovať sa úlohám pre budúci rok, ktoré budú následne zapracované do návrhu rozpočtu na 
budúci rok, ktorý budeme schvaľovať v novembri. Podnety od poslancov je potrebné doručiť 
do 14.10.2017.  
 
Hlasovanie: 
Za:   6   Proti: 0     Zdržal sa:  0 
 

5. Organizačné zabezpečenie LKF 2017 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce predniesla poslancom návrh organizačného 
zabezpečenia 5. ročníka LKF, ktorý sa uskutoční dňa 21.10.2017. Organizačné zabezpečenie 
LKF je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:  0   Zdržal sa: 0  
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6. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce informovala poslancov  o aktuálnom stave škôl 
a školských zariadení na území obce. Počet žiakov je stále menší, ale tento rok sa nám po 
dlhej dobe podarilo otvoriť 1. ročník v základnej škole a budú  ho navštevovať aj nerómske 
deti. Vo všetkých školských zariadeniach ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD je chod pre školský rok 
2017/2018 zabezpečený. 
Školský obvod pre deti navštevujúce základné školy v okolitých obciach pre Litavu je 
Cerovo, Bzovík, Senohrad;  nemení sa a zostáva naďalej v platnosti. 
Starostka odporučila schváliť čas prevádzky Materskej školy v Litave, ktorý je prílohou 
zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

7. Rôzne 
 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Litava 

- starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy na 
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, na ktorú by bola poskytnutá dotácia zo štátneho 
rozpočtu z MV SR 

- na tento projekt je 5% spolufinancovanie obce 
- je potrebné na spolufinancovanie, neoprávnené výdavky a projektovú dokumentáciu 

použiť prostriedky z rezervného fondu obce 
 
Hlasovanie za predloženie žiadosti o NFP: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za 5% spolufinancovanie projektu: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za financovanie neoprávnených výdavkov: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce na financovanie projektu: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
 
Žiadosť Farského úradu v Litave na dotáciu na opravu strechy kostola 

- starostka obce informovala poslancov o doručenej žiadosti Farského úradu v Litave na 
poskytnutie dotácie na opravu strechy kostola 

- dotácia môže byť poskytnutá v zmysle VZN č. 1/2008 na základe zmluvy  
a vyúčtovaná musí byť do konca rozpočtového roka, do 31.12.2017 

- v prípade schválenia dotácie je potrebné urobiť zmenu rozpočtu presunom medzi 
rozpočtovými položkami 

 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
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Návrh na zmenu a aktualizáciu rozpočtu na rok 2017 
- starostka obce informovala poslancov OZ o doručenom návrhu z ekonomického 

oddelenia na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 z dôvodu aktualizácie 
rozpočtu prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ, podpísaných zmlúv, podávaných 
žiadostí na projekty a potrebných ďalších aktualizácií 

- návrh na zmenu rozpočtu a podrobný rozpis jednotlivých rozpočtových položiek je 
prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM 

- starostka obce predniesla poslancom OZ návrh VZN na bezpečnostnú politiku 
prevádzkarne IOM 

- VZN je prílohou zápisnice 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Informácie o aktivitách: 

- vyčistila sa cesta za kostolom, je potrebné dohliadnuť na to, aby sa tam opakovane 
nenavozil odpad; 

- podujatie k Mesiacu úcty starším bude predbežne na 5.11., kedy je objednané divadlo, 
ale môže sa to ešte zmeniť podľa termínov divadla; 

- je potrebné už teraz porozmýšľať nad hudbou na Fašiangový ples 2018, pretože hudby 
mávajú objednané termíny aj rok dopredu; 

- ozvali sa nám z Békéscskej Csaby, že by chceli prísť navštíviť našu obec na 3 dni 
v najbližšej dobe; starostka požiadala poslancov, aby navrhli program; 

- Športový klub Litava oznámil, že skončili svoju činnosť, zároveň vyúčtovali 
poskytnutú dotáciu na rok 2017; 

- starostka obce poďakovala poslancom pp. Rábotovej, Petrovkinovi a Pohorelcovi, 
celej komisii OZ pre šport, kultúru a školstvo a DHZO Litava za hasičský deň. 

 
Poslanecký návrh na úpravu platu starostky 

- poslanec J. Ďurica predniesol poslancom OZ návrh na navýšenie platu starostky 
- vedenie zasadnutia prevzal zástupca starostky S. Gažov, keďže starostka bola počas 

rokovania tohto bodu neprítomná 
- po vzájomnej diskusii poslancov, bolo navrhnuté navýšenie o 30% k základnému platu 
- zástupca starostky dal hlasovať k tomuto bodu: 

 
Hlasovanie za 30% navýšenie platu starostky: 
Za:   5    Proti:  0    Zdržal sa:  A. Rábotová 
 

8. Diskusia 
 
poslanec J. Ďurica: 

- predniesol požiadavku na umiestnenie dopravného zrkadla na výjazd na hlavnú cestu  
- poďakoval starostke za vylepšenie cesty na Kováčových lazoch 

 
poslanec J. Hucák: 

- poďakoval za opravený rigol na ich ulici 
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9. Uznesenie 
 

Návrhová komisia v zložení Ján Pohorelec, Štefan Petrovkin, Jaroslav Ďurica                    
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
     

Uznesenie 17/2017 
 
157/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
158/17/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za prvý 
polrok  2017. 
 
159/17/2017  
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie priebežné plnenie hlavných úloh stanovených 
na rok 2017. 
  
160/17/2017  
Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie  informáciu o príprave rozpočtu na rok 2018. 
 
161/17/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie Litavského klobásového 
festivalu 2017. 
 
162/17/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o stave na úseku škôl a školských 
zariadení v obci. 
 
163/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje čas prevádzky v Materskej škole v Litave. 
 
164/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy 
číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky pre projekt s názvom „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci 
Litava“. 
 
165/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje výšku spolufinancovania projektu 5% v hodnote 
1 500,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 30 000,00 EUR. 
 
166/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje výšku neoprávnených výdavkov v hodnote 6 726,40 
EUR financovanú z vlastných zdrojov. 
 
167/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na financovanie spolufinancovania vo výške 1 500,00 
EUR, neoprávnených výdavkov vo výške 6 726,40 EUR a prípravnú projektovú 
dokumentáciu vo výške 1 600,00 EUR čerpať prostriedky z Rezervného fondu obce. 
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168/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímsko-
katolícku cirkev, Farnosť Litava v zmysle VZN č. 1/2008 vo výške 3 000,00 EUR na 
rekonštrukciu strechy kostola. 
 
169/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
170/17/2017 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 – 
Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM. 
 
171/172017 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje  zvýšenie základného platu starostky o 30% v súlade so 
zákonom č. 253/1994 Z.z. podľa § 4 ods. 2 od 1.8.2017 vo výške 1 957,00 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 
 
Stanislav Gažov      Ľubica Tuhárska                                                                                   
                s tarostka obce 
 
Zapisovateľ:  Eleonóra Gažovová 


