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Z á p i s n i c a 
 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 27.05.2016 
 

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:  Stanislav Gažov, Ing. Jozef Hucák, Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, 

Magda Krišková, Agnesa Rábotová 
Ospravedlnení:           Tomáš Dvorský 
Hostia: Ing. Adrián Macko 
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. 

Predkladá: Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór 
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
4. VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
5. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 

Predkladá: Štefan Petrovkin, veliteľ DHZO 
6. Stav v platení miestnych daní a poplatkov. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
7. Stav úseku škôl a školských zariadení na území obce. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
8. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 

Predkladá: Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie pre kultúru a šport 
9. Rôzne. 
10. Diskusia. 

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

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu a hospodáreniu 
obce za rok 2015. 
 

Predkladá: p. Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce, ktorý predniesol poslancom svoje 
stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. Hlavný kontrolór odporučil 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 schváliť bez výhrad. 
Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou zápisnice. 
 

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

3. Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce za rok 2015. 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov, že návrh 
záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2015 bol zverejnený minimálne 
15 dní pred schválením. Zároveň informovala poslancov s výsledkami auditu účtovnej 
závierky za rok 2015, ktorý uskutočnila nezávislá audítorka. Predniesla návrhy na uznesenie, 
týkajúce sa hospodárenia obce za rok 2015. Správa nezávislého audítora Obecnému 
zastupiteľstvu v Litave je prílohou zápisnice. 

 
Hlasovanie za správu nezávislého audítora k účtovnej závierke: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za informáciu o vysporiadaní účtovného hospodárskeho výsledku: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2015: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie schválenie použitia zostatku upraveného rozpočtového hospodárenia za rok 2015: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

4. VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi a DSO na území obce. 
 

Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila poslancom návrh VZN č. 1/2016, 
o nakladaní s odpadmi na území obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z., ktorý bol zverejnený 
obvyklým spôsobom minimálne 15 dní pred schválením. VZN č. 1/2016 o nakladaní 
s odpadmi na území obce je prílohou zápisnice a je zverejnené na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce. 

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

5. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
 

Referuje: p. Štefan Petrovkin, veliteľ DHZO, ktorý informoval o aktuálnom stave 
hasičskej techniky. Správa o stave a akcieschopnosti hasičskej techniky je prílohou zápisnice. 
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Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

6. Stav v platení miestnych daní a poplatkov. 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o aktuálnom stave 
v platení miestnych daní a poplatkov. Konštatovala, že je priamo úmerný aktuálnemu 
kalendárnemu obdobiu. Prehľad o aktuálnom stave vo výbere miestnych daní a poplatkov 
je prílohou zápisnice. 
 

Hlasovanie: 
Za:    6  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 do konca školského roku 2015/2016. V mesiaci máj 
prebiehal zápis detí do materskej školy, predbežne je zapísaných 17 detí. Podľa zápisu 
detí do 1. ročníka základnej školy by mal byť počet žiakov o niečo nižší ako je 
v aktuálnom školskom roku. 
Riaditeľke Materskej školy v Litave končí funkčné obdobie, v mesiaci jún bude 
v spolupráci s Radou Materskej školy vyhlásené a uskutočnené výberové konanie na 
miesto riaditeľa MŠ a zároveň aj výberové konanie na učiteľku MŠ, nakoľko pani 
učiteľka končí pracovný pomer k 30.06.2016. 
Starostka obce skonštatovala, že chod všetkých školských zariadení bude zabezpečený aj 
v nasledujúcom školskom roku 2016/2017. 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy je 
prílohou zápisnice. 
 

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

 
8. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
 
Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a šport, 
informovala poslancov o pripravovaných aktivitách počas letných mesiacov: Deň otcov 
(03.07.2016 na futbalovom ihrisku o 15,00 hod), „pútnická turistika“ do Kláštora pod 
Znievom (v mesiaci júl), návšteva kúpaliska (v mesiaci august). Správa je prílohou 
zápisnice. 

 
Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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9. Rôzne. 
 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala o:  

 
• Nákup osobného automobilu pre obec 

o  OZ na 9. zasadnutí schválilo zámer nákupu osobného automobilu, 
o  na základe schváleného zámeru bol urobený prieskum v 3 autopredajniach na 

základe zadaných rovnakých technických parametrov pre Škoda Fabia Combi, 
o  nákup bude uskutočnený prostredníctvom Elektronického kontraktačného 

systému v cene do 15 000,00 EUR, 
o  na nákup budú potrebné finančné prostriedky z rezervného fondu obce. 

 
Hlasovanie za nákup osobného automobilu do 15 000,00 EUR: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  A. Rábotová 

 
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu obce na nákup osobného automobilu: 
Za:    5  Proti:   0   Zdržal sa:  A. Rábotová 
 

• Informácia o riešení podnetov občanov na rozmáhajúce sa krádeže na území obce 
o  starostka obce informovala poslancov o riešení situácie s Riaditeľstvom PZ SR 

vo Zvolene; podľa hlásení občanov na políciu, neboli zaznamenané zvýšené 
požiadavky na konania vo vecí krádeží v obci 

o  je potrebné, aby občania nahlasovali takéto situácie PZ SR 
 

• Projekt „Rekonštrukcia MŠ – úspora energií“ 
o  starostka obce informovala poslancov o ďalšom podanom projekte na 

rekonštrukciu Materskej školy 
 

• Sadzobník správnych poplatkov 
o  starostka obce informovala poslancov o aktualizácii sadzobníka správnych 

poplatkov v zmysle čl. III. Zákona č. 253/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. 

o  sadzobník je zverejnený na úradnej tabuli obce 
 

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

• Registratúrny poriadok pre obecný úrad a zariadenia obce – Základnú školu 
a Materskú školu 

o  starostka obce informovala poslancov o potrebe schválenia nového 
Registratúrneho poriadku pre obecný úrad a zariadenia obce – Základnú školu 
a Materskú školu v zmysle novely zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 
01.01.2016 a vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach správy 
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 

o  starostka obce predložila OZ vypracovaný nový registratúrny poriadok, ktorý 
bude následne odoslaný na schválenie Štátnemu archívu v Banskej Bystrici, 
Pracovisko Archív Zvolen 

o  nový registratúrny poriadok nadobudne účinnosť až schválením štátnym 
archívom 
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Hlasovanie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

• Žiadosť Športového klubu Litava o navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 
a bezplatné využívanie multifunkčného ihriska na tréning 

o  starostka obce informovala poslancov o doručených žiadostiach Športového 
klubu Litava – žiadosť o navýšenie dotácie o 300,00 EUR na rok 2016 
v prípade postupu do vyššej triedy a žiadosť o bezplatné využívanie 
multifunkčného ihriska na tréning futbalistov mimo sezónu 

 
Hlasovanie za navýšenie dotácie: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za bezplatné využívanie multifunkčného ihriska mimo sezónu: 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
 

10. Diskusia. 
 
Starostka obce informovala OZ o: 

- na základe žiadosti, ktorú starostka podala, obec dostane povodňový vozík 
k hasičskému autu IVECO DAILY; 

- dňa 26.06.2016 príde do obce návšteva z Veľkých Kozmáloviec pri príležitosti 
130. výročia úmrtia Andreja Trnkusa; 

- požiadala poslancov OZ, aby podávali správne informácie o nezamestnaných 
pracujúcich na aktivačných prácach na obci ; 

- dňa 7.6.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční v rámci prebiehajúceho projektu 
zameraného na kvalitu pitnej vody v oblasti Hontu prednáška, na ktorej bude 
prednášať  Prof. Stanislav Rapant zo Geologického ústavu SAV; občania budú 
mať v rámci prednášky možnosť dať si urobiť bezplatne rozbor vzorky vody 
z vlastných studní. 

 
P. Parobok 

- žiadal o informácie o kosení futbalového ihriska; 
- potrebné opraviť kosačku, nôž je posunutý a zle kosí, ničia sa ložiská 

 
A. Rábotová 

- požiadala o pokosenie boku pri Balkových a Petrovkinových; 
- starostka p. poslankyňu informovala o tom, že to nie je obecný pozemok a pokosiť 

by si to mal vlastník pozemku  
 
J. Hucák 

- žiadal o informácie o termíne ukončenia rekonštrukcie mosta 
 

J. Antal 
- informoval, že dňa 25.6.2016 organizuje ŠK Litava futbalový turnaj na 

multifunkčnom ihrisku 
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11. Návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia v zložení  Jaroslav Ďurica, Štefan Petrovkin, Magda Krišková 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   10 /2016 
 
 

86/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
87/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2015. 
 
88/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu audítora k účtovej závierke a overeniu 
účtovnej závierky obce za rok 2015. 
 
89/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o vysporiadaní účtovného 
hospodárskeho výsledku (rozdiel medzi účtovnou triedou 6 – Výnosy a účtovnou triedou 5 – 
Náklady) – strata v celkovej výške -16 123,39 EUR na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
90/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 
2015  bez výhrad. 
 
91/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku upraveného rozpočtového hospodárenia 
obce za rok 2015 vo výške 2 314,50 EUR ako finančné operácie príjmové na kapitálové 
výdavky v roku 2016. 
 
92/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní 
s odpadmi na území obce. 
 
93/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  správu o stave a akcieschopnosti hasičskej 
techniky. 
 
94/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  správu o aktuálnom stave vo výbere miestnych 
daní a poplatkov. 
 
95/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu o aktuálnom stave na úseku škôl 
a školských zariadení na území obce. 
 
 



7 
 

96/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie správu o pripravovaných aktivitách Komisie pre 
školstvo, kultúru a šport počas letných mesiacov. 
 
97/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  nákup osobného automobilu v sume do 15 000,00 EUR. 
 
98/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
obce na nákup osobného automobilu do 15 000,00 EUR. 
 
99/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie  Sadzobník správnych poplatkov vyberaných 
obcou účinný od 01.01.2016. 
 
100/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Registratúrny poriadok obecného úradu a zariadení obce 
– Základnej školy a Materskej školy. 
 
101/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  navýšenie dotácie na rok 2016 pre Športový klub Litava 
o 300,00 EUR v prípade postupu do vyššej futbalovej triedy. 
 
102/10/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť Športového klubu Litava o bezplatné využívanie 
multifunkčného ihriska jedenkrát týždenne v piatok mimo sezóny na tréning futbalistov. 
 
 
 
     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 


