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Z á p i s n i c a 
 

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 26.05.2017 
 

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, Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová, 

Stanislav Gažov, Ján Pohorelec 
Ospravedlnení:           Tomáš Dvorský 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016. 
       Predkladá: Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce  

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016. 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  

4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
      Predkladá :  Štefan Petrovkin, veliteľ DHZO   

5. Stav v platení daní a poplatkov. 
       Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

6. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci. 
Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

7. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
Predkladá : A. Rábotová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport 

8. Rôzne. 
9. Diskusia. 
10. Uznesenie. 

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

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2016. 

 
Predkladá: Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce. Návrh záverečného účtu obce o 
hospodárení za rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce minimálne 
15 dní pred schvaľovaním v zmysle zákona. Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom 
svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016. Návrh záverečného účtu 
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je prílohou zápisnice.  
Zároveň starostka obce p. Ľubica Tuhárska informovala poslancov o výsledkoch 
uskutočneného auditu účtovnej závierky obce za rok 2016. Prečítala poslancom Správu 
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo 
výročnej správe. Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo je prílohou zápisnice.  
 
 

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Obec dosiahla prebytok rozpočtového 
hospodárenia, z ktorého navrhujeme tvorbu rezervného fondu obce. Starostka obce dala 
hlasovať za návrhy jednotlivých uznesení: 

 
Hlasovanie o stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o správe nezávislého audítora o výsledkoch auditu účtovnej závierky obce za rok 
2016 a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o informácii o vysporiadaní účtovného hospodárskeho výsledku za rok 2016 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o schválení záverečného účtu obce za rok 2016: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o použití zostatku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie o použití zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 
 

4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
 
Predkladá: p. Štefan Petrovkin, veliteľ DHZO, ktorý informoval poslancov o aktuálnom stave 
a akcieschopnosti hasičskej techniky. Písomná informácia je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 



3 
 

 
5. Stav v platení daní a poplatkov. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala obecné zastupiteľstvo o aktuálnom 
stave v platení miestnych daní a poplatkov vyrubených na rok 2017. Konštatovala, že 
aktuálny stav je primeraný ročnému obdobiu. Písomná informácia je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

6. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci. 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Konštatovala, že  po personálnej  
a prevádzkovej stránke je chod  základnej školy, materskej školy, školského klubu detí 
a školskej jedálne zabezpečený. Počet žiakov je stále nižší.  
Riaditeľke základnej školy skončilo funkčné obdobie, bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré 
sa uskutočnilo 16.05.2017. Do výberového konania bola prihlásená len 1 uchádzačka. Rada 
školy pri ZŠ vybrala doterajšiu pani riaditeľku, ktorá bola na základe odporúčania rady školy 
vymenovaná na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie.  
Starostka obce konštatovala, že chod všetkých školských zariadení na území obce bude 
zabezpečený aj v nasledujúcom školskom roku 2017/2018. 
Písomná informácia je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

7. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
 
Referuje: A. Rábotová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktorá obecné 
zastupiteľstvo informovala o navrhovaných pripravovaných aktivitách počas letných 
mesiacoch. V júni 11.6.2017 o 14:00 hod. (nedeľa) - Deň otcov na ihrisku, v júli 22.7.2017 na 
dvore – Annabál v spolupráci s hasičmi, v auguste 29.8.2017– turistika na Čabraď, v termíne 
26.-30.6. možný výlet do Bojníc spolu s deťmi MŠ – vyhlásiť, či sa nazbiera autobus. 
Písomná informácia je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

8. Rôzne. 
 
Informácia o oprave ciest v okrese Krupina – schválené opravy z rozpočtu BBSK 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o schválených 
financiách na opravu ciest v správe BBSK, ktorá sa týka aj obce Litava. P. Štefan Matejkin, 
poslanec BBSK bližšie informoval o všetkých pripravovaných opravách ciest v okrese 
Krupina.  
 

9. Diskusia 
 
p. Š. Petrovkin – prepchávanie kanálov/ priepustov, sú funkčné len 2 hydranty, je potrebné 
informovať o tom StVPS, aby ich spojazdnili. 
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p. J. Ďurica, Š. Petrovkin, J. Pohorelec – návrh, aby starostka obce upozornila družstvo, aby aj 
družstevníci prispeli na opravu ciest po lazoch, keďže ich hlavne oni ničia. 
 
p. A. Macko – pochválil hospodárenie obce. 
 
p. J Hucák – poďakoval sa starostke za opravu rigolu na ulici pred ich domom. 
 

 
10. Návrh na uznesenie 

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

 
u z n e s e n i e   15 /2017 

 
144/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
145/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu obce a celoročnému hospodáreniu obce za rok 2016. 
 
146/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky obce za rok 2016 a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe. 
 
147/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o vysporiadaní účtovného 
hospodárskeho výsledku (rozdiel medzi účtovnou triedou 6 – Výnosy a účtovnou triedou 5 – 
Náklady – z isk v celkovej výške 17 297,22 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
148/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za 
rok 2016 bez výhrad. 
 
149/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku upraveného rozpočtového hospodárenia 
obce za rok 2016 vo výške 31 741,05 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
150/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých 
rokov vo výške  16 902,41 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
151/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o aktuálnom stave a akcieschopnosti 
hasičskej techniky. 
 
152/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o aktuálnom stave v platení 
miestnych daní a poplatkov vyrubených na rok 2017. 
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153/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o stave na úseku škôl a školských 
zariadení na území obce. 
 
154/15/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o pripravovaných aktivitách na 
úseku školstva, kultúry a športu počas letných mesiacov. 
 
 
 
     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 : 
Jaroslav Ďurica       Ľubica Tuhárska                                                                                   
Ing. Jozef Hucák          s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


