
Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, 
konaného dňa 2.1.2015 

 
 
      Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Štefan Matejkin, ktorý privítal 
všetkých novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m: 
 
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce odovzdanie osvedčení 
    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva . 
    Predkladá: Mgr. Slavomíra Matejkinová, predsedníčka miestnej volebnej komisie 
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvolenej starostky. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
    Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
8. Poverenie zástupcu starostky obce. 
    Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť 
    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
    Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. 
10. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie. 
     Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
11. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva. 
     Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
12. Určenie platu starostu obce. 
     Predkladá: predseda návrhovej komisie 
13. Určenie zastupujúceho sobášiaceho. 
     Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce 
14. Rozdelenie pracovných obvodov. 
     Predkladá: p. Ľubica Tuhárksa, starostka obce 
15. Návrh na uznesenie. 
     Predkladá: predseda návrhovej komisie. 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce p. Štefan Matejkin, ktorý na ňom privítal  
všetkých prítomných. 

 
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice. 

Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia boli určení Ing. Jozef Hucák 
a Agnesa Rábotová, za zapisovateľa sa určuje p. Angela Matejkinová 
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   3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce. 

 Predkladá:  Mgr. Slavomíra Matejkinová, predsedníčka MVK, ktorá oboznámila   
všetkých prítomných s výsledkami volieb starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva. Oznámenie výsledkov je prílohou zápisnice. 

       
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

Novozvolená poslankyňa p. Ľubica Tuhárska sa ústne vzdala mandátu na poslankyňu 
obecného zastupiteľstva. Následne ako novozvolená starostka obce zložila zákonom  
predpísaný sľub odchádzajúcemu starostovi Štefanovi Matejkinovi. 

 
      5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Poslankyňa p. Ľubica Tuhárska sa vzdala mandátu poslanca obecného zastupistľstva 
z dôvodu zvolenia za starostku obce. Na uvolnený mandát postúpil prvý náhradník  
p. Jaroslav Ďurica, ktorý mandát poslanca neodmietol. Písomne sa vzdal kandidatúry 
poslanca p. Peter Vician. Na jeho miesto postúpil druhý náhradník p. Štefan Petrovkin 
ktorý mandát poslanca neodmietol.  Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
Stanislav Gažov, Jaroslav Ďurica, Tomáš Dvorský Ing. Jozef Hucák, Magda Krišková 
Agnesa Rábotová , Štefan Petrovkin  zložili zákonom predpísaný sľub a predsedníčka  
MVK odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení na poslanca 
obecného zastupiteľstva. Poslancom, ktorí skladali sľub ako náhradníci osvedčenie 
o zvolení na poslanca odovzdala p. Ľubica Tuhárska, starostka obce. 

        
      6.  Vystúpenie novozvolenej starostky obce. 

Novozvolená starostka obce p. Ľubica Tuhárska predniesla všetkým prítomným 
príhovor na začiatok nového volebného obdobia. Príhovor je prílohou tejto zápisnice. 

 
       7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva. 

Predkladá: p. Tuhárska, starostka obce, ktorá preniesla návrh programu dnešného 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci program zasadnutia 
jednohlasne schválili. 

 
        8. Poverenie zástupcu starostky obce.         
            Starostka obce p. Ľubica Tuhárska poverila v zmysle § 13b, ods. 1, zákona č.369/1990 
            Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov zastupovaním starostky obce 
            poslanca p. Stanislava Gažovovho. 
 
        9. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 
            Starostka obce predniesla návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  
            pána Stanislava Gažovovho oprávneného zvolávaním a vedením obecného   
            zastupiteľstva v zmysle § 12, ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  
            a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
 
      10. Voľba návrhovej a volebnej komisií.  
             Starostka obce predniesla návrhy členov do návrhovej  a volebnej komisie  
             a predniesla návrh, aby funkciu návrhovej a volebnej komisie vykonávala  len  
             jedna komisia v zložení: p. Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský, Magda Krišková. 
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            Predložené návrhy zloženia komisií obecné zastupiteľstvo schválilo. 
 
       11. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva.             
             Predkladá: p.Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla návrh, aby obecné 
             zastupiteľstvo zriadilo jednu komisiu a to komisiu pre školstvo, kultúru a šport 
             a za jej predsedníčku navrhla poslankyňu Agnesu Rábotovú. Poslanci predložený  
             návrh schválili a zvolili za predsedníčku komisii navrhovanú poslankyňu OZ.  
 
       12. Určenie platu starostky obce. 
             Predkladá:  predseda návrhovej komisie p. Stanislav Gažov, ktorý predniesol návrh 
             na určenie platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  
             postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších   
             predpisov. Základný plat starostky obce vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy  
             pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2013, t.j. 1360,- €.  
             Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky a návrh jednohlasne schválili. 
             Návrh je prílohou zápisnice. 
 
      13. Určenie zastupujúceho sobášiaceho.   
            Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá určila  za zastupujúceho 
            sobášiaceho poslanca Ing. Jozefa Hucáka. 
 
      14. Rozdelenie pracovných obvodov. 
            Predkladá: p. Ľubica Tuhárska, starostka obce, ktorá predniesla návrh na rozdelenie 
            pracovných obvodov pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 
            Pracovné obvody by boli pre nasledovné volebné obdobie rozdelené pre poslancov, 
            tak ako je to zapísané v uznesení z dnešného zasadnutia. 
 
     15.  Návrh na uznesenie. 
            Návrhová a volebná komisia v zložení Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský a Magda  
            Krišková predložila návrh na uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného  
            zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo prijalo 
                   
                                                    u z n e s e n i e     č. 1/2015 
 
     Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
      A/ b e r i e    n a     v e d o m i e  

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce prednesené predsedníčkou miestnej  
volebnej komisie Mgr. Slavomírou Matejkinovou, 

2. ústne vzdanie sa mandátu poslankyne obce p. Ľubicou Tuhárskou, 
3. písomné vzdanie mandátu poslanca obce p. Petra Viciana 
4. vystúpenie novozvolenej starostky obce, 
5. poverenie starostky obce na vykonávanie funkcie zástupcu starostky obce 

poslanca Stanislava Gažova, 
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B/    k o n š t a t u j e , ž e 

1. novozvolená starostka obce p. Ľubica Tuhárska zložila zákonom predpísaný sľub 
starostky obce, 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva p. Tomáš Dvorský, Stanislav Gažov 
Ing. Jozef Hucák, Magda Krišková, Agnesa Rábotová a náhradníci na uvoľnené miesta 
poslancov p. Jaroslav Ďurica a Štefan Petrovkin zložili zákonom predpísaná sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva, 

 
C/    z r i a ď u j e  
        komisiu obecného zastupiteľstva pre školstvo, kultúru a šport, 
 
D/   v o l í 
       predsedníčku komisie pre školstvo, kultúru a šport poslankyňu Agnesu Rábotovú 
 
E/   u r č u j e  
      v súlade so zákon č. 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 
      obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný plat starostu obce 
      vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy pracovník v národnom hospodárstve za rok 2013. 
      t.j. 1 360,- €. 
 
F/    p o v e r u j e 

1. výkonom zastupujúceho sobášiaceho poslanca Ing. Jozefa Hucáka, 
2. poslanca Stanislava Gažova zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  a ods. 
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 
G/    s c h v a ľ u j e  

1. rozdelenie pracovných obvodov poslancov takto: 
od čísla domu 
  1 – 61           Štefan Petrovkin 
  62 -114         Magda Krišková 
115 -158        Agnesa Rábotová 
159 - 187       Stanislav Gažov 
188 - 215       Jaroslav Ďurica 
216 - 244       Tomáš Dvorský 
245 - 270       Ing. Jozef Hucák 

 
2. návrhovú a volebnú komisiu v zložení Stanislav Gažov, Tomáš Dvorský a Madga 

Krišková 
 
H/   o d p o r ú č a  
       starostke obce 

1. vypracovať plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 a predložiť ho na  
na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva, 
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2. prehodnotiť vnútorné predpisy chodu obecného úradu a orgánov obce /štatút obce, 
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, zásady hospodárenia, smernice pre 
verejné obstarávanie a pod./ a ak je to potrebné, predložiť ich na zasadanie OZ, 

 
CH/   u k l a d á 
        a/ poslancom obecného zastupiteľstva 

1. získať vo svojich pracovných obvodoch pripomienky a námety na prácu orgánov 
obce a na stanovenie hlavných úloh na nastávajúci obdobie a predložiť ich na  
najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva, 

2. vykonať súpis psov vo svojich pracovných obvodoch a predložiť ho na obecný úrad 
do 15.1.2015, 

 
         b/ predsedníčke komisie p. Rábotovej Agnese v spolupráci so starostkou obce pripraviť 
             návrh členov komisie pre školstvo, kultúru a šport a predložiť ho na zvolenie na  
             najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Overovatelia: 
 
Ing. Jozef Hucák                                                                    Ľubica   T u h á r s k a 
                                                                                                    starostka obce 
 
Agnesa Rábotová 
 
 
Zapisovateľka: 
Angela Matejkinová 
  
     
  

 
 

 
 

 
 


