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Z á p i s n i c a 
 

z  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 28.8.2015 
 

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, Ing. Hucák Jozef, Rábotová Agnesa, Ďurica Jaroslav, 

Dvorský Tomáš, Krišková Magda 
Ospravedlnení:           Štefan Petrovkin 
Neospravedlnení:        0 
Hostia:    
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 
2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015. 
3. Plnenie hlavných úloh stanovených pre rok 2015. 
4. Príprava rozpočtu obce na rok 2016. 
5. Organizačné zabezpečenie Litavského klobásového festivalu. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Návrh na uznesenie. 

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

 
• Rábotová – kosenie okolo kostola 
• Ďurica – kosenie na Hrbku 
• Parobok – platenie za multifunkčné ihrisko pre individuálne športy 
• Gažov – nahlasovanie nepovolených skládok a vyvážanie odpadu na nepovolené 

miesta a poškodzovanie ciest pri ťažbe dreva – vyčistená  
• Kúpenie kotlanky - splnené 
• Preberanie kultúrneho domu pri organizovaní rôznych podujatí 

 
 

Hlasovanie: 
Za:   6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015. 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila na rokovanie zastupiteľstva 
materiál o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za I. polrok 2015.Poslanci 
k predloženému dokumentu nemali žiadne dopyty. Materiál o plnení rozpočtu je 
prílohou zápisnice. 

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

 
3. Plnenie hlavných úloh stanovených pre rok 2015. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predniesla informáciu o plnení 
vytýčených hlavných úloh na rok 2015. 
 
 

• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome – splnená, budú sa ešte 
kupovať stoličky 

• Dokončenie a sprevádzkovanie Komunitného centra a registrovanie na VÚC, 
registračná karta ako poskytovateľ sociálnych služieb od  01.07.2015 

• Zabezpečenie hasičského auta pre DHZO Iveco Daily 
• Sprevádzkovanie ČOV – ešte potrebné skolaudovanie stavby 
• Oslavy obce pri príležitosti 880.výročia - splnené 
• 3. ročník LKF – uskutoční sa 17.10.2015 

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

 
4. Príprava rozpočtu obce na rok 2016. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, informovala poslancov, že je potrebné 
venovať pozornosť stanoveniu hlavných úloh pre rok 2016 , predniesla poslancom 
návrhy, ktoré by mali byť zapracované do rozpočtu na nasledujúce rozpočtové 
obdobie. V zmysle schváleného rozpočtového harmonogramu bude rozpočet 
schvaľovaný na novembrovom zasadnutí OZ. Starostka predniesla návrhy: 

 
• Oprava strechy domu smútku 
• Oprava KD – tečie vrch strechy 
• Oprava archívu, nákup uzamykateľných skríň – povinnosť zo zákona o ochrane 

osobných údajov a bezpečnostného projektu 
• Príprava a vypracovanie projektov 
• Komunitné centrum – zapracovanie nákladov na prevádzku do rozpočtu 
• Oprava ciest na lazy 
• Úloha: poslanci návrhy na položky, ktoré treba zapracovať do rozpočtu – termín do 

15.10.2015 
 
Hlasovanie: 
Za:  6   Proti:   0  Zdržal sa:  0 
 

 
5. Organizačné zabezpečenie Litavského klobásového festivalu. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predniesla poslancom návrh 
organizačného zabezpečenia 3. ročníka LKF, ktorý sa bude konať 17.10.2015. 
Organizačné zabezpečenie LKF je prílohou zápisnice. 
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Hlasovanie: 
Za:  6   Proti:   0   Zdržal sa:  0 

 
 

6. Rôzne. 
 

• Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014, ktorá je 
prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 
Za:  6    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
• Úprava rozpočtu na rok 2015 – II. rozpočtové opatrenie č. 2/2015, ktoré je prílohou 

zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
• Oprava hasičskej zbrojnice DHZO kvôli splneniu technických požiadaviek na 

udržanie hasičskej techniky v zmysle uzatvorenej zmluvy o zápožičke. 
Financovanie zabezpečí obec, práce sa budú robiť aj svojpomocne formou brigády 
hasičov. Je potrebné zabezpečiť cenové ponuky na dvere a zároveň zabezpečiť 
vytvorenie a zateplenie stropu. 

• V zmysle ustanovení §24 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
je potrebné aktualizovať/vytvoriť kontrolné skupiny na vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol. Kontrolné skupiny sú prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 
Za:   6    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Schválenie školského obvodu pre deti navštevujúce základné školy v okolitých 

obciach, potrebné kvôli príspevku na cestovné pre žiakov. 
Hlasovanie: 
Za:   6    Proti: 0  Zdržal sa:  0 
 
• Vyhodnotenie Osláv obce pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky – 

starostka poďakovala všetkých prítomným za zvládnutie akcie a požiadala 
poslancov, aby sa vo svojom obvode poďakovali v jej mene všetkým, ktorí sa na 
príprave a priebehu podieľali. 

 
• Úcta k starším – bude sa konať 11.10.2015 o 14:00 hod., vystúpi FS Hont. 
• Oprava komunikácie na moste – posun termínu na 16.09.2015. 
 

 
7. Diskusia. 

 
• A. Rábotová – pripomenula zásluhu A. Krnáčovej na udržiavaní a starostlivosti 

hrobu A. Trnkusa, za ktorý dostala obec ďakovný list od starostu obce Veľké 
Kozmálovce 

• J. Hucák – pripomienka k nedoručeniu pozvánok všetkým pozvaným hosťom 
a pozvaným rodákom 

o  informácie zo zasadnutia Rady ZŠ – plán na projekt na opravu strechy; 
možnosti stravovania v školskej jedálni pre dôchodcov 

• M. Krišková – boli pripomienky k bufetu pri oslavách obce, že sa tvorili veľké rady 
a bola pomalá obsluha. 
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8. Návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia v zložení Magda Krišková, Jaroslav Ďurica a Agnsea Rábotová 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Litave: 
41/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
 
42/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce na 
rok 2015 za I. polrok. 
 
43/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie informáciu o stave plnenia hlavných úloh 
stanovených pre rok 2015. 
 
44/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu obce na 
rok 2016 a 2017, 2018 v zmysle schváleného rozpočtového harmonogramu. 
 
45/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačné zabezpečenie 3. ročníka Litavského 
klobásového festivalu na deň 17.10.2015. 
 
46/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo  ber ie na vedomie  správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke obce za rok 2014. 
 
47/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým 
opatrením č. 2/2015. 
 
48/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ustanovení §24 Zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi kontrolné skupiny na vykonávanie 
preventívnych protipožiarnych kontrol.  
 
49/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle školský volebný obvod Cerovo, Bzovík 
a Senohrad. 
 
 

     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 : 
Tomáš Dvorský       Ľubica Tuhárska                                                                                   
Ing. Jozef Hucák       s tarostka obce 
 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vic ianová 


