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Z á p i s n i c a 
 

z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 29.5.2015 
 

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, 

Petrovkin Štefan, Dvorský Tomáš 
Ospravedlnení:           Krišková Magda 
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014. 
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2014. 
4. Úprava rozpočtu obce. 
5. Plán hospodárskeho rozvoja obce – Program rozvoja obce - PHSR. 
6. Stav v platení daní a poplatkov. 
7. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci. 
8. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
9. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Návrh na uznesenie. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:   
Za: 6   Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
Návrhová komisia: Dvorský Tomáš, Gažov Stanislav, Ing. Hucák Jozef 
Overovatelia: Rábotová Agnesa, Petrovkin Štefan 
 
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. 

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

 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014. 
Referuje: p. Ing. Adrián Macko, hlavný kontrolór obce, predniesol svoje stanovisko 
k záverečnému účtu za rok 2014. Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou 
zápisnice. 

 
Hlasovanie: 
Za: 6   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
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3. Schválenie záverečného účtu za rok 2014. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predložila návrh záverečného účtu obce 
za rok 2014 poslancom. V zmysle zákona bol zverejnený najmenej 15 dní pred 
schválením na obvyklom mieste. Záverečný účet je prílohou zápisnice. 

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

 
4. Úprava rozpočtu obce. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predniesla poslancom návrh na 
rozpočtové opatrenie č. 1/2015, ktoré je prílohou zápisnice. 

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

 
5. Plán hospodárskeho rozvoja obce – Program rozvoja obce – PHSR. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, predniesla poslancom Plán 
hospodárskeho rozvoja obce – Program rozvoja obce – PHSR na roky 2014 -2020 
s víziami na možnosti čerpania európskych a štátnych prostriedkov na projekty na 
rozvoj obce. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 

6. Stav v platení daní a poplatkov. 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla prítomným správu 
s aktuálnym stavom výberu daní a poplatkov.  Správa je prílohou zápisnice.   
 
Hlasovanie:  
Za: 6   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 

7. Stav na úseku škôl a školských zariadení v obci. 
Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla prítomným informáciu 
za školské zariadenia. Chod zariadení je zabezpečený aj na nasledujúce školské 
obdobie 2015/2016. Správa je prílohou zápisnice.  

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

 
8. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 

Referuje: p. Štefan Petrovkin, veliteľ DHZO,  oboznámil s technikou, ktorá je schopná 
zasahovať pri požiaroch. Správa je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6   Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 

9. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
Referuje: p. Agnesa Rátobová, predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a šport. 
V letných mesiacoch sa vychádza z celoročného plánu. Deň detí bude spojený s Dňom 
otcov 21.6.2015, 29.8.2015 výstup na Vtáčnik. Pripravované aktivity na letné mesiace 
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Hlasovanie: 
Za: 6    Proti:  0   Zdržal sa:  0 

 
 

10. Rôzne. 
 

• Úprava platu starostu – v zmysle zákona. 
 

Hlasovanie: 
Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa: Gažov Stanislav 
 
• Nový hasičský zbor – starostka predniesla členov nového DHZO. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa:  0   
 
• Rada Základnej školy v Litave – navrhnutí členovia novej rady školy. 
 
Hlasovanie: 
Za:  6    Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 
• Rada Materskej školy v Litave – navrhnutí členovia rady materskej školy. 
 
Hlasovanie: 
Za:  6    Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 
• Zriaďovacia listina Komunitného centra LITAVA. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6    Proti:  0   Zdržal sa: 0 
 
• Prevádzkový poriadok Komunitného centra LITAVA. 
 
Hlasovanie: 
Za:  6    Proti:  0   Zdržal sa:  0 
 
• Veľké Kozmálovce – pozvanie pre futbalistov na 4.7.2015 na Dni obce. 

 
• Oslavy obce Litava – starostka informovala o pozvaných hosťoch na oslavy, 

informovala o zatiaľ zabezpečenom kultúrnom programe. Poslanci budú mať ešte 
samostatné stretnutie k organizácií osláv obce. 

 
• Multifunkčné ihrisko – sťažnosť občianky p. Priškinovej, že z ihriska jej stále 

preletujú lopty do záhrady, bude potrebné opraviť sieť, aby zabránila preletovaniu lôpt 
do záhrady. Š. Petrovkin – zistiť možnosti zakúpenia siete. 

 
11. Diskusia. 

 
P. Priehodová – možnosť zabezpečiť z obce Horná Huta spevácky zbor na oslavy obce; 
má záujem o dobrovoľnícku činnosť pre komunitné centrum – napr. hudba, nemčina, 
resp. podľa záujmu na doučovanie a pod. 
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J. Ďurica – možnosti kosenia priestranstva na „hrbku“. 
 
P. Rábotová – kosenie okolo kostola (od kríža poza kostol), nie je pokosené. 
 
V. Parobok – platenie za multifunkčné ihrisko, vadí mu sadzba za 1 hod. prenájmu, je 
rozdiel, keď platia 5 EUR/hod. futbalisti, volejbalisti, alebo keď tam príde niekto hrať 
tenis, alebo by mali futbalisti alebo hasiči, ktorí reprezentujú obec trénovať bezplatne. 
 
Poslanecký návrh: Rozlíšiť kolektívny šport – 5 EUR/hod.; individuálny šport – tenis 
a pod. - 2,50 EUR/hod. 
 
Hlasovanie: 
Za:  5    Zdržal sa: A. Rábotová 
 
S. Gažov – nepovolené skládky komunálneho odpadu, v doline, za kostolom  
- je potrebné nahlasovať, kto vyváža odpad na nepovolené skládky 
- rovnako riešiť poškodzovanie ciest pri ťažbe dreva – Kováčove lazy, horný Závoz. 
 
 

12. Návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia v zložení Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský a Ing. Jozef Hucák 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   5/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Litave: 
 
23/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
 
24/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo  ber ie  na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce za rok 2014. 
 
25/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. 
 
26/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vysporiadaní účtovného 
hospodárskeho výsledku (rozdiel medzi účt. triedou 5 – Náklady a účt. triedou 6 – 
Výnosy) – zisk, v celkovej výške 179 506,56 EUR na ťarchu účtu 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
27/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie upraveného hospodárenia obce za rok 
2014 v sume 1 085,31 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
28/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 
1/2015 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2044 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
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29/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Plán hospodárskeho rozvoja obce – Program 
rozvoja obce - PHSR. 
 
30/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  stav v platení daní poplatkov. 
 
31/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stav na úseku škôl a školských zariadení 
v obci. 
 
32/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
 
33/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pripravované aktivity na úseku kultúry a športu 
v letných mesiacoch. 
 
34/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plat starostu obce po prerokovaní v zmysle §4 ods. 
4 zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 
02.01.2015 v sume 1 416,00 EUR s doplatkom od 02.01.2015. 
 
35/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  nový hasičský zbor v zložení: Ľubomír Baláž, Ján 
Augustín, Peter Gažov, Jakub Laurinc, Matej Laurinc, Ivan Krajč, Miroslav Dvorský, 
Tomáš Dvorský. 
 
36/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  členov Rady základnej školy v Litave v súlade s 
§24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/2003 Z.z.: Mgr. Anna Sluková - pedagogický 
zamestnanec, Ing. Jozef Hucák - poslanec OZ, Ing. Katarína Vicianová - zamestnanec 
obce, zriaďovateľ školy, Janka Stanková - nepedagogický zamestnanec, Ružena 
Turányová - zástupca rodičov. 
 
37/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  členov Rady materskej školy v Litave v súlade s 
§24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/2003 Z.z.: Martina Fabianová - pedagogický 
zamestnanec, Soňa Dvorská - nepedagogický zamestnanec, Tomáš Dvorský - poslanec 
OZ, Eleonóra Gažovová - zamestnanec obce, zriadovateľ školy, Júlia Golianová -  
zástupca rodičov. 
 
38/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zriaďovaciu listinu  Komunitného centra LITAVA. 
 
39/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prevádzkový poriadok Komunitného centra 
LITAVA. 
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40/5/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu poplatku za prenájom multifunkčného 
ihriska:  tenis 2,50 EUR/hod.; futbal 5,00 EUR/hod.. Hráči futbalového klubu Litava 
bezplatne v rámci tréningu v piatok od 18,00 do 20,00 hod. počas sezóny. Ďalšia 
hodina spoplatnená sumou 5,00 EUR. Spoplatnená hodina sa počíta od prevzatia do 
odovzdania kľúčov od ihriska.  
 
 

     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 : 
  
Štefan Pet rovk in       Ľubica Tuhárska  
                                                                                                              starostka obce 
Agnesa Rábotová 
                      

 
Zapisovateľ: Ing. Katarína Vic ianová 


