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Z á p i s n i c a 
 

z  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 27.11.2015 
 

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:  Gažov Stanislav, Ing. Hucák Jozef, Rábotová Agnesa, Ďurica Jaroslav, 

Štefan Petrovkin 
Ospravedlnení:           Magda Krišková, Tomáš Dvorský 
Neospravedlnení:        0 
Hostia:   Ing. Adrián Macko – hlavný kontrolór obce 
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 
2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016. 
3. Všeobecne záväzné nariadenia obce vo veci umiestňovania plagátov. 
4. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 
5. Zhodnotenie činnosti komisie činnosti Komisie OZ pre šport, kultúru a školstvo za rok 

2015. 
6. Plán práce Komisie OZ pre šport, kultúru a školstvo na rok 2016. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Návrh na uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za:    5  Proti:   0    Zdržal sa:  0 
 
Návrhová komisia: Stanislav Gažov, Štefan Petrovkin, Ing. Jozef Hucák 
Overovatelia: Jaroslav Ďurica, Agnesa Rábotová 
 
Hlasovanie: 
Za: 5  Proti:   0    Zdržal sa:  0 
 

1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 
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:   5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadového rozpočtu obce na roky 2017 
a 2018. 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila na rokovanie zastupiteľstva 
materiál – návrh rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadového rozpočtu na roky 2017 
a 2018.  
Hlavný kontrolór obce, Ing. Adrián Macko dal stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2016 - 2018  a vysvetlil hlavné položky rozpočtu. Hlavný 
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kontrolór odporučil OZ predložený rozpočet na rok 2016 schváliť. Materiály sú 
prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie za stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu obce na roky 2016 až 
2018: 
Za:  5   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za návrh rozpočtu obce na rok 2016: 
Za:  5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 
Hlasovanie za návrh výhľadového rozpočtu obce na roky 2017 a 2018 
Za:  5   Proti:  0   Zdržal sa: 0 
 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce vo veci umiestňovania plagátov. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila návrh na VZN č. 1/2015 
povinnosť obce vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky k umiestňovaniu volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 
Obec Litava vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných 
plagátov nasledovné miesta: 
a) informačná tabuľa obce pred obchodom potravín súp.č. 95 
b) v autobusovej zastávke pri obecnom úrade. 
 
Hlasovanie: 
Za:  5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
 

 
4. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, navrhla zloženie Ústrednej 
inventarizačnej komisie a návrh na zloženie dielčích inventarizačných komisií podľa 
jednotlivých úsekov. Zloženie komisií je prílohou zápisnice. 

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

 
5. Zhodnotenie činnosti komisie činnosti Komisie OZ pre šport, kultúru a školstvo 

na rok 2016. 
Referuje: Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie OZ predniesla Správu o zhodnotení 
činnosti komisie pre šport, kultúru a školstvo za rok 2015. Správa je prílohou zápisnice  
 
Hlasovanie: 
Za:  5   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

6. Plán práce Komisie OZ na rok 2016. 
Referuje: Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie OZ pre šport, kultúru a školstvo 
predniesla návrh na plán činnosti komisie na rok 2016. Plán je prílohou zápisnice 
 
Hlasovanie: 
Za:  5   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
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7. Rôzne 
 

• Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015, 
ktorý je prílohou zápisnice. 

 
Hlasovanie: 
Za:  5    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu – spoločnej obecnej 

úradovne – zmena štatutárov a identifikačných údajov a doplnenie niektorých 
kompetencií spoločnej úradovne, ktoré je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 
Za:   5    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Schválenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ 

Domček Krupina na šk. rok 2015/2016 – výška dotácie na jedno dieťa je 71,34 
EUR. 

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

 
• Návrhy/podnety na zapracovanie do rozpočtu obce – Návrh poslanca J. Ďuricu – 

cenová ponuka dodávky a montáže vykurovania do požiarnej zbrojnice 
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Nový zákon o odpadoch č. 79/2015, účinný od 1.1.2016 – povinnosť obce zvýšiť 

miestne poplatky za komunálny odpad; návrh – 13 EUR/obec, dedina a 10 
EUR/lazy.  
 

Hlasovanie: 
Za:   5    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 a zákon  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku – povinnosť zaviesť množstevný zber drobného stavebného 
odpadu od 1.1.2016;  návrh 0,035 EUR/ 1 kg DSO 

Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:  0 
 
• Žiadosť občianky Margity Vicianovej, č. 123 – žiadosť o umiestnenie verejného 

osvetlenie medzi domami č. 126 - 120. Starostka obce predniesla návrh, návrh bol 
preskúmaný odborným pracovníkom elektriny, ktorý neodporučil inštaláciu 
ďalšieho osvetlenia, nakoľko sú rozvody už v súčasnosti preťažené. Svetlá boli 
v minulosti v obci osadené podľa projektovej dokumentácie. 

 
Hlasovanie:  
Za:   0    Proti:   5  Zdržal sa:   0 
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• Žiadosť DHZ o príspevok na činnosť na rok 2016 v sume 500 EUR. 
 

Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:   0 
 
• Žiadosť ŠK Litava o príspevok na činnosť na rok 2016 v sume 1 700 EUR. 

 
Hlasovanie: 
Za:   0    Proti:   4  Zdržal sa:   Ing. Jozef Hucák 
Schválenie príspevku pre ŠK Litava na činnosť na rok 2016 v sume 1 500 EUR. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:   0 

 
• Schválenie financií  na vypracovanie projektov – projektovej dokumentácie, aj 

stavebnej k projektom na rozvoj obce. 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:   0  

 
• Návrh občana Václava Kováča, č. 257 na spracovanie a realizáciu projektu na 

skvalitnenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity – vytvorenie 
rómskych hliadok. 

 
Hlasovanie: 
Za:   0    Proti:   4  Zdržal sa: Agnesa Rábotová 
 
• Doručená ponuka na realizáciu projektu priradenia GPS súradníc k súpisným 
číslam domov k orientácii záchranárov v obci Litava. 

 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:   0 
 
• Obecný ples na rok 2016 na deň 5.2.2016 

 
Hlasovanie: 
Za:   5    Proti:   0  Zdržal sa:   0 
 
• Návrh poslanca S. Gažovova na navýšenie základného platu starostky o 10% 

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

 
8. Diskusia. 

 
• Ľ. Tuhárska, starostka obce – poďakovala za striebornú Janského plaketu p. 

poslancovi Ing. Jozefovi Hucákovi a tiež občanovi obce Jozefovi Mozoľovi. 
• Ľ. Tuhárska, starostka obce – poďakovala veliteľovi hasičov Štefanovi 

Petrovkinovi za pomoc pri prestavbe a uteplení požiarnej zbrojnice a všetkým, 
ktorí mu pomáhali. 
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• Ľ. Tuhárska, starostka obce – poďakovala poslancom za zvládnutie prvého roka vo 
funkcii. 

• Ľ. Tuhárska, starostka obce – oboznámila poslancov o zrealizovaných aktivitách 
v roku 2015: dokončenie Komunitného centra, zaregistrovanie Komunitného centra 
na BBSK, prerobenie toaliet v kultúrnom dome, nákup nového zariadenia do 
kultúrneho domu – stoličky, stoly, vybavenie skladu riadu; natretie ohrady 
cintorína; natretie autobusovej zastávky v obci, lavičiek, školského ihriska; 
zvládnutie všetkých organizovaných podujatí v obci, oslavy obce 

• Ľ. Tuhárska, starostka obce – požiadala poslancov o návrhy na nové akcie, ktorými 
môžu prispievať aj občania obce; každý nový nápad, námet je veľmi vítaný. 

 
 

9. Návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia v zložení Stanislav Gažov, Štefan Petrovkin a Ing. Jozef Hucák 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   7/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Litave: 
 
50/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
 
51/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo  ber ie  na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrh rozpočtu obce na rok 2016. 
 
52/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet obce na rok 2016. 
 
53/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2017 
a 2018. 
 
54/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 
o povinnosti obce vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky pre umiestňovanie plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 
 
55/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku 
obce k 31.12.2015. 
 
56/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu o zhodnotení činnosti Komisie 
OZ pre šport, kultúru a školstvo za rok 2015. 
 
57/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce Komisie OZ pre šport, kultúru 
a školstvo na rok 2016. 
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58/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
3/2015. 

 
59/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu – spoločnej obecnej úradovne č. 1/2003. 

 
60/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ 
Domček Krupina v šk. roku 2015/2016 v sume 71,34 EUR na 1 dieťa. 

 
61/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  cenovú ponuku na montáž vykurovania do požiarnej 
zbrojnice. 
 
62/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh výšky poplatku za komunálny odpad od 1.1.2016 – 
13 EUR/dedina a 10 EUR/lazy. 
 
63/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh výšky poplatku za množstevný zber drobného 
stavebného odpadu od 1.1.2016  v sume 0,035 EUR/1 kg. 
 
64/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  žiadosť p. Margity Vicianovej, č. 123 o umiestnení 
verejného osvetlenia. 
 
65/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  príspevok pre DHZO v sume 500 EUR na činnosť v roku 
2016. 
 
66/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  príspevok pre ŠK Litava v sume 1 500 EUR na činnosť 
v roku 2016. 
 
67/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  financie na vypracovanie projektovej dokumentácie 
a stavebnej projektovej dokumentácie k projektom. 
 
68/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  projekt na skvalitnenie obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít – rómske hliadky. 
 
69/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  projekt priradenie GPS súradníc k súpisným číslam 
domov k orientácii záchranárov v obci. 
 
70/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Obecný ples na deň 5.2.2016. 
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71/7/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zvýšenie základného platu starostky o 10% v súlade so 
zákonom č. 253/1994 Z.z. podľa § 4 ods. 2 od 1.12.2015 vo výške 1 558,00 EUR. 
 
 
     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                                                                                   
Agnesa Rábotová        s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Eleonóra Gažovová 


