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Z á p i s n i c a 
 

z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 25.08.2016 
 

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, Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Magda Krišková, 

Agnesa Rábotová 
Ospravedlnení:           Stanislav Gažov, 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. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2016   
    Predkladá : Ľ. Tuhárska starosta obce  
3. Zmeny rozpočtu obce na rok 2016 
     Predkladá : Ľ. Tuhárska starostka obce 
4.  Pribežné plnenie hlavných úloh stanovených pre rok 2016  
     Predkladá :  Ľ. Tuhárska starostka obce   
5. Príprava rozpočtu obce na rok 2017  
      Predkladá:   Ľ. Tuhárska  starostka obce   
6. Organizačné zabezpečenie LKF  
      Predkladá : Ľ. Tuhárska ,starostka obce   
7. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci 
     Predkladá:   Ľ. Tuhárska , starostka obce 
8.   Rôzne 
9.   Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:     5   Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 
Návrhová komisia:  Ing. Jozef Hucák, Agnesa Rábotová, Magda Krišková 
Overovatelia:      Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin    
 
Hlasovanie: 
Za: 5  Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Zapisovateľ:  Ing. Katarína Vicianová 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, vykonala kontrolu plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia, uznesenia boli splnené, dopyty boli zodpovedané priamo na 
zasadnutí OZ. 
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Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2016 
 
Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce; poslancom Obecného zastupiteľstva boli 
zaslané materiály týkajúce sa plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2016 spolu s pozvánkou. 
Boli zodpovedané doplňujúce otázky. Informácia o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016 je 
prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

3. Zmeny rozpočtu obce na rok 2016 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o doručenom návrhu 
ekonomického oddelenia na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 
v zmysle § 14 ods. 2, písm. a), písm. b), písm. d) a ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
 
zvýšenie bežných príjmov   + 33 088,28 EUR 
zvýšenie finančných operácií príjmových + 18 351,53 EUR 
zvýšenie príjmov rozpočtu celkom o: + 51 439,81 EUR 
zvýšenie bežných výdavkov   + 34 125,31 EUR 
zvýšenie kapitálových výdavkov  + 18 351,53 EUR 
zvýšenie výdavkov rozpočtu celkom o: + 51 439,81 EUR 

 
Podrobný rozpis jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou rozpočtového opatrenia č. 
1/2016 a zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

4. Priebežné plnenie hlavných úloh stanovených na rok 2016 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o priebežnom plnení 
hlavných úloh schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2016. Konštatovala, že niektoré 
úlohy už boli splnené, resp. sa priebežne plnia – projekt Komunitné centrum, Terénna 
sociálna práca, zabezpečenie vykurovania požiarnej zbrojnice klimatizovaným vykurovaním, 
vypracovanie a podanie investičných projektov, oprava ciest, oprava archívu, zorganizovanie 
4. ročníka Litavského klobásového festivalu. 

 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

5. Príprava rozpočtu obce na rok 2017 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá informovala o potrebe venovať sa 
úlohám pre budúci rok, ktoré budú následne zapracované do návrhu rozpočtu obce na rok 
2017. Podnety od poslancov, resp. občanov z jednotlivých obvodov je potrebné doručiť 
starostke obce do 14.10.2016. 
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Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

6. Organizačné zabezpečenie 4. ročníka Litavského klobásového festivalu 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predniesla poslancom návrh organizačného 
zabezpečenia 4. ročníka Litavského klobásového festivalu, ktorý sa uskutoční dňa 
15.10.2016. Organizačné zabezpečenie je prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
7. Stav na úseku škôl a školských zariadení na území obce 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o aktuálnom stave 
na úseku škôl a školských zariadení na území obce. Konštatovala, že po personálnej 
a prevádzkovej stránke je zabezpečený chod základnej školy, materskej školy, školského 
klubu detí aj školskej jedálne v školskom roku 2016/2017. V mesiaci jún sa uskutočnilo 
výberové konanie na riaditeľku Materskej školy v Litave. Do výberového konania bola 
doručená 1 žiadosť. K. Pálková splnila podmienky a bola vymenovaná na ďalšie 5-ročné 
obdobie. Od septembra do materskej školy nastupuje nová p. učiteľka. Správa 
o pripravenosti materskej školy na školský rok 2016/2017 je prílohou zápisnice. 
Do Základnej školy nastúpi na zastupovanie počas materskej dovolenky tiež nová p. 
učiteľka.  
V materskej škole a školskej jedálni boli v čase prázdnin robené drobné úpravy 
zamestnancami a pracovníkmi na aktivačných prácach.  
 
Školský obvod pre deti navštevujúce základné školy v okolitých obciach je pre Litavu – 
Cerovo, Bzovík, Senohrad, sa nemení, zostáva naďalej v platnosti. 

 
Hlasovanie: 
Za:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

8. Rôzne 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce; informovala o:  

 
• Dodatok  správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou 

závierkou za rok 2015 
o  Individuálna výročná správa obce za rok 2015 je zverejnená v zmysle zákona 

v registri účtovných závierok, kde je prístupná k nahliadnutiu, 
o  starostka obce prečítala dodatok správy audítora, ktorá je rovnako zverejnená 

v registri účtovných závierok, 
o  Individuálna výročná správa obce za rok 2015 a Dodatok správy audítora 

o overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 
2015 sú prílohou zápisnice. 

 
Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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• Kontrola v Obecnej knižnici 
o  metodička Krajskej knižnice vo Zvolene robila kontrolu Obecnej knižnice, 
o  revíziu knižničného fondu je povinná knižnica robiť minimálne 1x za 5 rokov;  
o  v roku 2014 bola robená inventúra knižnice v rámci menších obecných 

služieb, keď bola urobená aj revízia, avšak nebola spísaná správa revíznej 
komisie, 

o  Správa z revízie knižničného fondu je prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

 
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 

o  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 bol 
zverejnený v zmysle zákona od 26.5.2016 na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce, 

o  hlavný kontrolór predniesol návrh plánu poslancom a je prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

• Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce 
o  starostka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na odmenu 10% 

k základnému platu hlavného kontrolóra,  
o  poslankyňa OZ p. Rábotová navrhla výšku odmeny vo výške 20%, ktorú 

poslanci jednomyseľne schválili. 
 
 

Hlasovanie za 20%: 
Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa:  0 
 
 

• Opravy hasičskej techniky 
o  starostka obce informovala poslancov prebiehajúcich opravách hasičskej 

techniky – generálna oprava zásahového čerpadla a striekačky; menšia časť 
tejto opravy je hradená z pridelenej dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR v sume 700,00 EUR, zvyšok bude hradený z rozpočtu obce, 

o  zároveň bola urobená servisná prehliadka Iveco Daily, kde bola vykonaná aj 
menšia oprava. 

 
• Žiadosť o prehĺbenie a vyčistenie potoka 

o  starostka informovala o podanej žiadosti na prehĺbenie a vyčistenie potoka, 
ktorá bola zaslaná ešte v roku 2015; 

o  žiadosť bola schválená a bude urobené vyčistenie a prehĺbenie koryta zatiaľ 
bez presného termínu. 
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• Namontované parkové lavičky pred Lurdskou pannou Máriou 
 

 
• Aktivity Mikroregiónu Východný hont, združenie obcí 

o  starostka obce informovala o možnosti zapojenia sa do projektu spoločne za 
mikroregión, ktorého sme členmi, na budovanie, resp. vytvorenie 
kompostovísk pre biologicky rozložiteľný odpad, 

o  každá domácnosť je povinná kompostovať v zmysle zákona. 
 

• Dlžníci za poplatky za komunálny odpad 
o  problém s „chronickými“ neplatičmi miestnych daní a poplatkov, hlavne za 

poplatok za komunálny odpad,  
o  poslanci OZ navrhli, aby bol zverejnený zoznam dlžníkov na verejnej tabuli 

obce, 
o  starostka požiadala poslancov obecného zastupiteľstva o návrhy, ako tieto 

pohľadávky vymôcť. 
 

• Úcta k starším 
o  starostka informovala, že úcta k starším bude 2.10.2016 o 14. hodine 

v kultúrnom dome, 
o  ja zabezpečené divadelné predstavenie divadla z Krupiny z dedinského 

prostredia. 
 

• Informácia o nákupe osobného automobilu 
o  bola zadaná objednávka do Elektronického kontraktačného systému, 
o  Citroen Xsara bol ohodnotený, ak by bola možnosť vzájomného započítania  

z ceny nového auta, avšak vzhľadom k veku vozidla a jeho technického stavu 
bola cena stanovená len na 600,00 EUR, 

o  zostane na využívanie v rámci obce, kým bude ešte pojazdné. 
 

• Športový klub Litava 
o  futbalisti postúpili do vyššej futbalovej triedy, bola im vyplatená schválená 

navýšená dotácia, 
o  získali putovný pohár starostu obce v rámci futbalového turnaja štyroch obcí, 
o  zároveň sa zúčastnili turnaja v Sucháni, kde sa tiež dobre umiestnili,  
o  starostka obce pochválila a poďakovala futbalistom ŠK Litava za dosiahnuté 

výsledky. 
 

 
9. Diskusia 
 
Š. Petrovkin, poslanec OZ: 
- požiadavka o informáciu zo SAD o zrušenom raňajšom autobusovom spoji do Krupiny 
z Cerova o 5:50 hod. so zachádzaním do Litavy, tak aby bolo ním možné dochádzať do 
práce na raňajšie smeny 
 
Starostka obce: 
- požiadala poslancov, aby tlmočili občanom obce, aby písomne informovali 

o konkrétnych prípadoch čiernych skládok odpadu, o ktorých vedia priamo starostke 
obce 
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Občan p. Hucák st.: 
- poďakoval p. starostke za spevnenie rigolov, ktoré sa urobili v rámci rekonštrukcie 

mosta, 
- ďalej poďakoval starostke za to, že dala vyčistiť cestu na horný Závoz (vyvetvovanie), 
- požiadal o celkovú opravu rigolov pri jeho dome. 
 
 
10. Návrh na uznesenie 

 
Návrhová komisia v zložení  Ing. Jozef Hucák, Agnesa Rábotová, Magda Krišková 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   11 /2016 
 
 

103/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
104/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 
2016 bez pripomienok. 
 
105/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 
v zmysle § 14 ods. 2, písm. a), písm. b), písm. d) a ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
106/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení hlavných úloh stanovených 
na rok 2016. 
 
107/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu obce na rok 
2017. 
 
108/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie 4. ročníka Litavského 
klobásového festivalu. 
 
109/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o stave na úseku škôl a školských 
zariadení na území obce na školský rok 2016/2017. 
 
110/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  Individuálnu výročnú správu obce za rok 2015. 
 
111/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  Dodatok správy audítora o overení súladu 
individuálnej výročnej správy s účtovnou závierku za rok 2015. 
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112/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie Správu o revízii knižničného fondu v Obecnej 
knižnici v Litave a vyradenie 193 knižničných jednotiek v roku 2014. 
 
113/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2016. 
 
114/11/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo 
výške 20% mesačne k základnému platu od 01.08.2016. 
 
 
 
 
     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                                                                                   
Štefan Petrovkin        s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


