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Z á p i s n i c a 
 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 26.02.2016 
 

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:  Gažov Stanislav, Rábotová Agnesa, Ďurica Jaroslav, Štefan Petrovkin, 

Magda Krišková, Tomáš Dvorský 
Ospravedlnení:           Ing. Jozef Hucák 
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. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2015. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2016. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
5. Situácia v realizácii projektov. 

Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Návrh na uznesenie. 

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

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. 
 

Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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2. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2015. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov o plnení rozpočtu obce 
v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2015. Poslanci obdržali plnenie rozpočtu v písomnej 
forme spolu s pozvánkou na zasadnutie. Zároveň je prílohou zápisnice. 

 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov so záverečným 
inventarizačným zápisom Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015. Inventarizáciou neboli 
zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačný zápis je prílohou zápisnice. 

 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

4. Stanovenie hlavných úloh na rok 2016. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila poslancom návrh hlavných úloh 
na rok 2016  vychádzajúc z rozpočtu obce na rok 2016 a informovala o splnení hlavných 
úloh z roku 2015. 

 
- informácia o TSP a KC – nové projekty 
- kúrenie do požiarnej zbrojnice  
- priradenie GPS súradníc k č.d 

 
Za:    6  Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

5. Situácia v realizácii projektov. 
 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala o podaných žiadostiach 
o projekty 

 
- Oprava požiarnej zbrojnice – podaná žiadosť na MF SR 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – projekt spracovaný už podaná žiadosť 
- Rekonštrukcia materskej školy – projekt vypracovaný, žiadosť bude podaná v marci 

2016 
 

Za:    6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

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

 
• Plán zasadnutí OZ na rok 2016 - návrh 

 
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 
 

Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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• Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 
 
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

• Žiadosť Spoločenstva Božského srdca Ježišovho o prenájom kancelárie v priestoroch 
Obecného úradu 

 
návrh starostky – uzavretie nájomnej zmluvy za symbolický poplatok 10,00 EUR/mesačne 
 
návrh A. Rábotovej – poplatok za prenájom 20,00 EUR/ročne 

 
Za:   4   Proti:   Jaroslav Ďurica , Stanislav Gažov  Zdržal sa:  0 
 

• Žiadosť Václava Kováča na vypracovanie projektu na rómske hliadky 
 
Za: 0  Proti: 6   Zdržal sa:  0 
 

• Informácia o havarijnom stave osobného automobilu obecného úradu, zámer  potreba 
kúpy nového vozidla 

 
Za: 6  Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 

• Hlavný kontrolór: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 
 
Za: 6  Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 

• Informácia o pozemkových úpravách Slovenským pozemkovým fondom – obec 
Litava sa do I. kola nedostala 

•  
 

7. Diskusia. 
 

Starostka - zhodnotenie Obecného plesu 2016 
Stolnotenisový turnaj – 27.02.2016 

- prihlásených 20 súťažiacich 
- poslanci a členovia komisie pomoc pri občerstvení a technickom zabezpečení turnaja 

 
Veľké Kozmálovce – slávnostná spomienka 28.02.2016 pri príležitosti 180. výročia narodenia 
A. Trnkusa, vybavený autobus, pozvánka pre občanov na účasť 
 
J. Ďurica - doviezť štrk na úpravu obecných ciest na Kováčových lazoch 
 
Ag. Rábotová – naplánovaná turistika na Veľkonočný pondelok do Maďarska (od Šiah) 
 
občan J. Majer – posilňovňa, požadoval informáciu o inventarizácii majetku obce, ktorý je v 
posilňovni; podľa neho je potrebné zabezpečiť nové kľúče a vykurovanie kvôli vlhkosti, 
zároveň požadoval vypratanie priestorov posilňovne od papierových kartónov – poslanci 
odsúhlasili výmenu kľúčov od posilňovne; 

- cigánske túlavé psy – apeloval na potrebu urobiť odchyt túlavých psov;  
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- bordel/smetisko na ihrisku pod osadou;  
- lipa pri jeho dome č. 37 v potoku – navrhuje spílenie celej lipy spolu s poslancom OZ 

J. Ďuricom 
 
občan J. Antal – potrebné opraviť most cez potok, v havarijnom stave 
 
 

8. Návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia v zložení  Štefan Petrovkin, Stanislav Gažov, Agnesa Rábotová 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   9 /2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Litave: 
 

73/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
 
74/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za rok 2015. 
 
75/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu Ústrednej inventarizačnej komisie 
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015. 
 
76/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie hlavné úlohy na rok 2016. 
 
77/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o podaných projektoch. 
 
78/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 
2016. 
 
79/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 
2016. 
 
80/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
 
81/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Spoločenstvo 
Božského srdca Ježišovho za 20 EUR ročne za prenájom kancelárie v priestoroch Obecného 
úradu na 1 rok. 
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82/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť na vypracovanie projektu na zriadenie rómskych 
hliadok. 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
83/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer kúpy nového osobného automobilu pre obec. 
 
84/9/2016  
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2015. 
 
 
     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                                                                                   
Magda Krišková        s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vicianová 


