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Z á p i s n i c a 
 

z  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 27.2.2015 
 

     Zasadanie 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: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:            1 
Neospravedlnení:        0 
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 
2. Rozpočet obce na rok 2015. 
3. Stanovenie hlavných úloh na rok 2015. 
4. Situácia v realizovaní projektov 
5. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
6. Voľba veliteľa DHZ 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Návrh na uznesenie. 

 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie požiadaviek. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, a  A. Rábotová, predsedníčka Komisie 
pre školstvo, šport a kultúru, ktorá predložila Plán práce komisie na rok 2015, ktorý je 
prílohou zápisnice. 
Zodpovedanie požiadaviek – žiadosť Ľ. Hucákovej preskúmali stav osvetlenia poslanci 
pp. Ďurica a Petrovkin, podľa projektovej dokumentácie je to v poriadku a nie je 
potrebné ďalšie rozšírenie verejného osvetlenia na uvedenom mieste. 

 
2. Rozpočet obce na rok 2015. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. Poslanci obdržali schválený rozpočet na 
rok 2015 spolu s pozvánkou v písomnej forme. 

 
3. Stanovenie hlavných úloh na rok 2015. 

• Kolaudácia Komunitného centra 
• Kolaudácia ČOV 
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome 

 
4. Situácia v realizovaní projektov. 

• Podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR na realizáciu projektu 
Individuálnych potrieb obcí (financované z podielových daní) na rekonštrukciu 
kúrenia Materskej školy. 

• Rozbehnutie prevádzky Komunitného centra – Národný projekt Komunitné 
centrá. Vybratá výberovou komisiou zatiaľ len 1 pracovníčka – Margita 
Vicianová na pozíciu odborný pracovník komunitného centra; pracovná zmluva 
od 1.3.2015 ;mzda financovaná v rámci projektu. 

- Bude potrebné znovu vypísať výberové konanie na riadiaceho pracovníka KC, 
keďže nebol komisiu nikto vybratý; výberové konanie sa uskutoční v marci. 
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5. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
• Doručená len jedna žiadosť – Ing. Adrián Macko, doložil všetky požadované 

doklady, spĺňa požadované kritériá; zároveň doručil aj Uznesenie č. 137 MsZ 
v Krupine so súhlasom vykonávania funkcie hlavného kontrolóra aj v našej 
obci. 

 
6. Voľba veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce. 

Referuje: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predložila návrhy na Štefana 
Petrovkina na veliteľa DHZO a zároveň Ľubomíra Baláža na strojníka DHZO.  
 

7. Rôzne. 
• Dohoda o užívaní mosta na ceste III/5262 ev.č. 5262-7 Litava za účelom 

prestavby mosta vo verejnom záujme. 
• Vstup obce do regionálneho občianskeho združenia „Miestna akčná skupina 

Hontiansko-novohradské partnerstvo“ – regionálne občianske združenie za 
účelom realizácie projektov na podporu miestneho rozvoja. 
Hlasovanie: Za:  5  Proti: 0 Zdržal sa: 1 

• Multifunk čné ihrisko – ukončenie zmluvy o prenájme buniek. 
• Športový klub – schválená dotácia 1000 EUR bola dňa 16.2.2015 klubu 

vyplatená. 
• Kosačka – dokúpené náhradné diely, prebieha oprava a renovácia kosačky. 
• Elektronické trhovisko – od 1.3.2015 povinnosť všetkých subjektov verejnej 

a štátnej správy nakupovať všetky podlimitné zákazky na tovary, služby a diela 
bežného charakteru formou elektronického trhovisko, pokiaľ hodnota nákupu 
za celý rok je v hodnote 1000 a viac EUR. 

• Krízové riadenie štábu – informácie z porady starostov a primátorov 
o krízovom riadení; potreba vypracovať nové plány krízového riadenia. 

• Možnosť obnovy partnerských vzťahov s obcou Veľké Kozmálovce -  
forma napr. futbalového zápasu, oberačky a pod. po dohode medzi starostami 
a obecnými zastupiteľstvami obcí. 

 
8. Diskusia. 

• V diskusii vystúpil občan p. J. Hucák ohľadom nečinnosti mladých na 
kultúrnom a športovom živote v obci. Je potrebné apelovať na mládež a deti, 
aby sa zapájali, resp. prišli s iniciatívou.  

• Momentálne nie je možné dať dokopy folklórny súbor, ktorý tu dlhoročne 
fungoval. Rovnako je problém so zložením chlapčenského hasičského 
družstva. 

• Občianka D. Augustínová sa informovala, či každý dom má svoju vlastnú 
„kukanádobu“, nakoľko opakovane niektorí občania spaľujú odpady vo svojom 
dvore, kde spôsobujú neprimerané zadymenie celého priestranstva a obťažujú 
ostatných susedov. Rovnako sa v potoku nachádzajú celé vrecia s plastovými 
odpadmi. 
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Návrhová komisia v zložení Stanislav Gažov, Magda Krišková a Ing. Jozef Hucák 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

u z n e s e n i e   4/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Litave: 
 
14/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a zodpovedanie 
požiadaviek z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
 
15/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  stanovené hlavné úlohy na rok 2015. 
 
16/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo ber ie na vedomie situáciu v realizácii projektov. 
 
17/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o dočasnom užívaní nehnuteľnosti - mosta 
na ceste III/5262 ev.č. 5262-7 Litava s BBSK. 
 
18/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zmluvného vzťahu o prenájme buniek 
umiestnených na multifunkčnom ihrisku s firmou Ramirent. 
 
19/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo  vol í  Ing. Adriána Macka za hlavného kontrolóra obce na 
0,085 úväzku na obdobie 6 rokov. 
 
20/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo  vol í   Štefana Petrovkina za veliteľa DHZO a Ľubomíra Baláža 
za strojníka DHZO. 
 
21/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce Komisie pre školstvo, šport a kultúru 
na rok 2015. 
 
22/4/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup do občianskeho združenia s názvom 
„Miestna akčná skupina Hontiansko-novohradské partnerstvo“ vstupným príspevkom 
0,20 EUR na obyvateľa obce. 
 
 
 
 
 

     Keďže program bol týmto vyčerpaný, starostka obce poďakovala všetkým za prítomnosť a 
zasadanie ukončila. 
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O v e r o v a t e l i a : 
  
Štefan Pet rovk in        Ľubica Tuhárska  
                                                                                                                        starostka obce 
Agnesa Rábotová 
                      

 
Zapisovateľka: Ing. Katarína Vic ianová 


