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Z á p i s n i c a 
 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 25.02.2017 
 

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, , Agnesa Rábotová, Stanislav Gažov, Ján Pohorelec, 

Tomáš Dvorský 
Ospravedlnení:           Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin 
Hostia:  
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 za rok 2016. 
       Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce  

3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2016. 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  

4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2017. 
      Predkladá :  Ľ. Tuhárska starostka obce   

5. Situácia v realizácii projektov. 
       Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   

6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Uznesenie. 

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

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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2. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2016. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Poslancom boli doručené materiály o plnení 
rozpočtu obce za rok 2016 spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Starostka obce informovala 
poslancov o plnení rozpočtu a predbežnom výsledku hospodárenia obce. 
Podrobný rozbor a analýza plnenia rozpočtu bude predmetom návrhu záverečného účtu obce 
o hospodárení za rok 2016. 
Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:  5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

3. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom 
a záväzkami k 31.12.2016 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá príkazom č. 1/2016 nariadila vykonať 
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami k 31.12.2016 pre 
ústrednú inventarizačnú komisiu a inventúrnym komisiám. Informovala prítomných 
o záveroch inventarizácie z Inventarizačného zápisu Ústrednej inventarizačnej komisie.  
Inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený žiadny 
inventarizačný rozdiel. 
Zároveň na základe odporúčania audítorky obce je potrebné vysporiadať rozdiely z minulých 
rokov v evidencii drobného dlhodobého hmotného majetku a evidencii drobného hmotného 
majetku. ÚIK odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, ktorým bude schválené 
zníženie hodnoty účtu 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok, zníženie hodnoty účtu 088 – 
Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku a zvýšenie hodnoty podsúvahového 
účtu 753 – Drobný hmotný a nehmotný majetok. 
Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 je prílohou zápisnice. 

 
Hlasovanie za záverečnú správu ÚIK: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za vysporiadanie evidenčných rozdielov drobného hmotného majetku: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2017. 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o podaných 
žiadostiach o nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu, resp. opravu Domu smútku, 
ZŠ. Ďalej informovala o oprave sociálnych zariadení v Materskej škole, ktorú je potrebné 
vykonať z dôvodu dodržania hygienických noriem. 
Prítomných oboznámila so situáciou v prevádzkovaní Komunitného centra, kde sa opakovane 
nepodarilo obsadiť miesto odborného garanta KC. 6.2.2017 sa uskutočnilo ďalšie výberové 
konanie, na základe ktorého sa podarilo toto miesto obsadiť a od 1.3.2017 nastupuje nová 
zamestnankyňa na miesto odborného garanta a KC môže ďalej riadne fungovať. Dňa 
15.2.2017 sa uskutočnila zo strany Implementačnej agentúry MPSVaR SR kontrola na mieste. 
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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5. Situácia v realizovaní projektov. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala o situácii v projekte 
„Rekonštrukcia MŠ – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“, ktorý nebol schválený 
v rámci danej výzvy a vrátil sa naspäť všetkým obciam. 
O projekte na opravu miestnych komunikácií zatiaľ nebolo doručené žiadne vyrozumenie. 
V súčasnosti je spracovávaný ďalší projekt na zateplenie a výmenu strechy Základnej školy, 
ktorý sa podá v marci.  
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

6. Rôzne 
 
Návrh VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce Litava na úseku 
školstva 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o návrhu VZN 
o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na rok 2017. Návrh VZN bol 
zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli obce aspoň 15 dní. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Návrh VZN č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava na rok 2017 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o návrhu VZN 
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava na rok 2017. Návrh VZN bol zverejnený na 
webovej stránke a úradnej tabuli obce aspoň 15 dní. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o doručenom návrhu 
ekonomického oddelenia na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle 
§ 14 ods. 2, písm. a), písm. b), písm. c) a ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 s podrobným rozpisom jednotlivých rozpočtových položiek 
je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Ďalej starostka obce informovala poslancov o schválenom rozpočtovom opatrení starostky č. 
3/2016 z 31.12.2016, ktorým sa zúčtovali účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, 
Európskej únie a vysporiadali sa prostriedky v zmysle doručených metodických usmernení 
MF SR. 
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Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2016 s podrobným rozpisom položiek je prílohou 
zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce vzhľadom k ospravedlnenej neúčasti hlavného 
kontrolóra na zasadnutí OZ. Poslancom prečítala doručenú správu, ktorá je prílohou 
zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce vzhľadom k ospravedlnenej neúčasti hlavného 
kontrolóra na zasadnutí OZ. Poslancom prečítala plán, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce 22.11.2016, a ktorý je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Voľba člena Školskej rady pri MŠ v Litave 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala o skutočnosti, že Školská rada od 
júla 2016 nemá člena za pedagogického zamestnanca. Je preto potrebné schváliť člena, aby 
bola Školská rada pri MŠ funkčná. Navrhla p. učiteľku Magdalénu Slúkovú.  

 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Žiadosť o navýšenie dotácie Športovému klubu v Litave 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Oboznámila poslancov s doručenou žiadosťou 
Športového klubu Litava o navýšenie dotácie o 700,00 EUR na celkovú výšku 2 500,00 EUR. 
Starostka a poslanci podmienili schválenie navýšenej dotácie s tým, že si členovia Športového 
klubu budú aj sami kosiť, hrabať a udržiavať ihrisko v spolupráci s obecným úradom. 
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Návrh plánu zasadnutí OZ bol doručený 
poslancom spolu s pozvánkami na zasadnutie. Je prílohou zápisnice.  
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Informácia o možnosti vytvoriť 1. ročník v Základnej škole z aktuálnych predškolákov 
v Materskej škole 
Informuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala prítomných s aktuálnym stavom 
počtu predškolákov v Materskej škole, z čoho vyplýva šanca vytvoriť nový prvý ročník 
v našej Základnej škole.  
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Žiadosť p. Jána Šinčoka na prejazd ku pozemku 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Informovala poslancov o vydanom súhlase 
s užívaním pozemku v zmysle projektu „Sklad a garáž“ na parcele C 4176/1 do 31.12.2018. 
Odporučila OZ, aby toto vzali na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 
2016, ktorý bol zaslaný Obvodným oddelením PZ SR Krupina. 
 
Ďalej informovala prítomných o uskutočnenom Fašiangovom plese obce Litava, ktorý sa 
konal 4.2.2017. 
Pravidelný stolnotenisový turnaj obce Litava sa uskutoční dňa 4.3.2017.  
Stretnutie starostov a hasičov s podpredsedom vlády a ministrom vnútra p.Robertom 
Kaliňákom  
Potreba prehodnotenia  elektrických ističov na odberných miestach. 

 
 

7. Diskusia 
 

Poslanec J. Hucák – informoval sa o možnosti vyhlasovania podujatí v miestnom rozhlase aj 
cez víkend. Ďalej sa informoval o možnosti vybavenia dodávky novín „Zvolensko-
Detviansko-Krupinsko“ aj do našej obce.  
 
Poslanec J. Pohorelec – informoval sa o tom, či je každý majiteľ zodpovedný za svojho psa – 
je to podľa zákona, prečo sa musí platiť daň za psa. 
 
 

8. Uznesenie 
 

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

 
u z n e s e n i e   13 /2017 

 
127/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
128/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2016. 
 
129/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie závery Ústrednej inventarizačnej komisie 
z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. 
 
130/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie hodnoty účtu 028 – Drobný dlhodobý hmotný 
majetok o sumu 47 251,44 €, zníženie hodnoty účtu 088 – Oprávky k drobnému dlhodobému 
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hmotnému majetku o sumu 47 251,44 € a zvýšenie hodnoty účtu 753 – Drobný hmotný 
a nehmotný majetok o sumu 47 251,44 €. 
 
131/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie stanovenie hlavných úloh na rok 2017. 
 
132/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu o situácii v realizovaní projektov. 
 
133/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní 
originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva na rok 2017. 
 
134/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Litava na rok 2017. 
 
135/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 
v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa ods. 1 a podľa ods. 2 písm. a), b) a c). 
 
136/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
starostky  č. 3/2016 v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa ods. 1 a podľa ods. 2 pím. 
a), b) a c). 
 
137/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 
činnosti za rok 2016. 
 
138/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava 
na I. polrok 2017. 
 
139/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Školskej rady pri Materskej školy za 
pedagogických zamestnancov Magdalénu Slúkovú. 
 
140/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre Športový klub Litava na rok 2017 
o 700,00 EUR. 
 
141/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Litave na rok 
2017. 
 
142/13/2017  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  vydaný súhlas s užívaním pozemku v zmysle 
projektu „Sklad a garáž“ na parcele C 4176/1 do 31.12.2018. 
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     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                                                                             
Agnesa Rábotová          s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


