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Z á p i s n i c a 
 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 25.11.2016 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ľubica Tuhárska, privítala všetkých 
prítomných. Konštatovala, že OZ má 6 členov, z ktorých je prítomných 5,  a preto vyhlásila 
OZ za uznášaniaschopné. 
 
Prítomní:  Ing. Jozef Hucák, Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová, 

Stanislav Gažov, Ján Pohorelec – náhradník na poslanca OZ 
Ospravedlnení:           Tomáš Dvorský 
Hostia: Ing. Adrián Macko 
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
 

1. Zloženie sľubu nového poslanca OZ 
Predkladá: Ľ. Tuhárska, starostka obce 

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

3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadového rozpočtu obce na roky 2018, 
2019 

     Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  
4. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2016 
      Predkladá : Ľ. Tuhárska starostka obce 

5. Zhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016 
      Predkladá :  Ľ. Tuhárska starostka obce   

6. Plány práce OZ a komisií OZ na rok 2017 
       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:  Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Agnesa Rábotová 
Overovatelia:      Ing. Jozef Hucák, Stanislav Gažov    
 
Hlasovanie: 
Za: 5  Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Zapisovateľ:  Ing. Katarína Vicianová 
 
 

1. Zloženie sľubu nového poslanca OZ 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala prítomných o doručenom 
oznámení o vzdaní sa funkcie poslankyne OZ Magdy Kriškovej k 19.10.2016. Starostka  
oslovila ďalšieho náhradníka v poradí Ing. Milana Antalovova, ktorý sa písomne vzdal 
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mandátu. Následne oslovila ďalšieho náhradníka v poradí Jána Pohorelca, ktorý prijal 
mandát poslanca OZ. 
Ján Pohorelec zložil predpísaný sľub poslanca OZ, bolo mu odovzdané osvedčenie 
o zvolení. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedajúcich dopytov 

 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, vykonala kontrolu plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia, uznesenia boli splnené, dopyty boli zodpovedané priamo na 
zasadnutí OZ. 
 

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

3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Poslancom bol doručený návrh rozpočtu obce 
na rok 2017, 2018, 2019 spolu s pozvánkou. Zároveň bol v zmysle zákona zverejnený na 
úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 10.11.2016. 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Adrián Macko predniesol poslancom jeho stanovisko k návrhu 
rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019, ktoré je prílohou zápisnice.  
 
Návrh rozpočtu a schválený rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie – stanovisko hlavného kontrolóra:  
Za:  6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie – schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 bez 
programovej štruktúry:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie – schválenie rozpočtu na rok 2017.  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie – vzatie na vedomie výhľadového rozpočtu na roky 2018, 2019:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

4. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu medzi 
majetkom a záväzkami k 31.12.2016 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, 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 na jednotlivých úsekoch vykonať 
fyzickú inventúru majetku v termíne do 10.12.2016. Zároveň menovala predsedov a členov 
ústrednej inventarizačnej komisie a členov inventúrnych komisií na jednotlivých úsekoch 
obce. Organizačné zabezpečenie inventarizácie je prílohou zápisnice.  

 
Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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5. Zhodnotenie činností komisií OZ   
 

Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktorá 
informovala o zorganizovaných aktivitách v priebehu roka 2016 počas jednotlivých mesiacov. 
Písomná informácia je prílohou zápisnice.  

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

 
6. Plány práce komisií OZ na roky 2017 
 
Referujú: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktorá 
predniesla návrh na podujatia: 

január – kvíz, február – fašiangový ples, marec (4.3.)– stolnotenisový turnaj, apríl – turistika 
na Veľkonočný pondelok, máj – deň matiek, jún – deň otcov a deň detí – spolu s futbalistami, 
júl – Annabál, august – turistika na Čabraď, október – klobásový festival a úcta k starším, 
november – spoločenské hry. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

7. Rôzne 
 

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2016 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o doručenom návrhu 
ekonomického oddelenia na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2016 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  
Podrobný rozpis jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtového opatrenia č. 2/2016 je 
prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 
Žiadosti Športového klubu Litava 

• Žiadosť o dotáciu na rok 2017 pre ŠK vo výške 2 000,00 EUR a v prípade zotrvania 
v aktuálnej triede o príspevok 500,00 EUR 

- Žiadosť zobraná na vedomie, v budúcom roku si majú dať žiadosť o navýšenie 
rozpočtovej položky (na najbližšie zastupiteľstvo, žiadosť treba podať v januári). 

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

• Žiadosť o využívanie multifunkčného ihriska počas celého roka bezplatne jeden krát 
týždenne na tréning futbalistov ŠK po dohode s pracovníkmi obecného úradu. 

 
Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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8. Diskusia 
 
J. Hucák st.: 
- požiadavka na opravu rigolu pred jeho domom – starostka mu odpovedala, že bola 
oslovená firma, ktorá zabezpečovala rekonštrukciu mosta, po kolaudácii bola firmou 
sľúbená oprava tohto rigolu, 
- žiadal zabezpečiť obecným úradom kosenie neobývaných dvorov v obci – nakoľko tieto 
neobývané dvory majú svojich majiteľov, títo sú povinní sa starať o svoj majetok. Obec 
nemôže vstupovať a vykonávať práce na súkromných pozemkoch. 
 
 
9. Uznesenie 

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

u z n e s e n i e   12 /2016 
 
 

115/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
116/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019. 
 
117/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017, 
2018, 2019 bez programovej štruktúry. 
 
118/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017. 
 
119/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2018, 2019. 
 
120/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami k 31.12.2016. 
 
121/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o zhodnotení činnosti Komisie pre 
školstvo, kultúru a šport za rok 2016. 
 
122/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  informáciu o činnosti komisií OZ za rok 2016. 
 
123/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti Komisie pre školstvo, kultúru a šport na rok 
2017. 
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124/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 
v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 podľa odseku 1, podľa odseku 2 písm. a), b) a c). 
 
125/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie žiadosť Športového klubu Litava o  dotáciu na 
rok 2017.  
 
126/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatné sprístupnenie multifunkčného ihriska pre 
tréning futbalistov jeden deň v týždni po dohode s pracovníkmi obecného úradu. 
 
 
 
     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                                                                                   
Stanislav Gažov          s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


