
Z á p i s n i c a 
 

zo  18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 23.5.2014 
 

     Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Štefan Matejkin, ktorý privítal 
všetkých prítomných. Konštatoval, že OZ má 7 členov, z ktorých je prítomných 7 a preto 
vyhlásil OZ za uznášaniaschopné. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:            0 
Neospravedlnení:        0 
 
 
P r o g r a m : 
1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov. 
2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013- 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2013. 
4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
5. Stav v platení daní a poplatkov. 
6. Situácia na úseku škôl a školských zariadení. 
7. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
8. Rôzne. 
9. Diskusia. 
10. Návrh na uznesenie. 
. 

1. Kontrola plnenia uznesení a zodpovedanie dopytov. 
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý vykonal kontrolu plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadania OZ a konštatoval, že uznesenie z minulého zasadania 
bolo splnené. Dopyty boli zodpovedané priamo na predchádzajúcom zasadaní. 
Informoval o riešení diskusných príspevkov. 

 
2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil  prítomným záverečný účet 
obce Litava za rok 2013. Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo jednomyseľne záverečný účet bez pripomienok. 

 
     3.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok  2013. 
          Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý ospravedlnil neúčasť hlavnej  
          kontrolórky obce na zasadaní a preniesol stanovisko k záverečnému účtu. Stanovisko 
          je prílohou tejto zápisnice. 
 
     4.   Stav a akcieschopnosť hasičeskej techniky. 

Referuje: p. Ján Kudláč, veliteľ DHZ, ktorý konštatoval, že hasičská technika je 
akcieschopná aj keď sú problémy s pretekaním cisterny, ktorá je zhrdzavená a rokmi 
opotrebovaná a bolo by vhodné do budúcnosti uvažovať opraviť cisternu. Tiež 
poukázal na slabý záujem členov DHZ o údržbu techniky. Zostáva to iba na pár 
ľuďoch. 
 
 
 



5.   Stav v platení daní a poplatkov. 
           Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý informoval poslancov so situáciou v  
           platení daní a poplatkov. Konštatoval, že situácia je priamo úmerná ročnému obdobiu 
           pre platení daní. FO dane a poplatky postupne platia, PO majú prvé splátky k 31.5. 
           Prehľad o platení je priložený k tejto zápisnici. 
 

6. Situácia na úseku škôl a školských zariadení v obci.  
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý konštatoval, že po personálnej aj 
prevádzkovej stránke je zabezpečený aj pre budúce obdobie chod materskej školy, 
základnej školy a školského klubu detí. Bude potrebné do konca júna doriešiť 
obsadenie zamestnancov v školskej jedálni, kde kuchárka odchádza na starobný 
dôchodok a vedúca jedálne podala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru.  

 
7. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 

Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie , ktorá predložila plán aktivít pre 
mládež na letné mesiace. Konkrétne to bude 28.6. turnaj v malom futbale, 5.7 
futbalový turnaj obcí Litava, Lackov, Senohrad a Horné Mladonice, 19.7 volejbalový 
turnaj, 27.7. kúpalisko, 23.8. športovo-spoločenský deň hasičov. 

 
8. Rôzne. 

Starosta obce predniesol návrh na prerokovanie platu starostu v zmysle zákona 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Poslanci 
jednomyseľne odsúhlasili starostovi obce základný plat a zvýšenie platu o 40 %. Ďalej 
starosta obce predniesol žiadosť DHZ v Litave o finančnú podporu na organizovanie 
športovo-spoločenského hasičského dňa. Poslanci odsúhlasili finančný príspevok vo 
výške 500,– €. 

 
9. Diskusia. 

V diskusii vystúpil občan Andrej Šinčok, ktorý zhodnotil používanie viacúčelového 
ihriska, ktoré je aj značne opotrebované a pre nevyhnutné využívanie odporučil, aby 
toto bolo spoplatnené pre všetkých rovnako. Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok 
za užívanie viacúčelového ihriska vo výške 5,– €/hodinu. Občan Pavel Parobok ako 
zástupca ŠK Litava požiadal obecné zastupiteľstvo o zvýšenie dotácie na činnosť ŠK 
pre rok 2014. Poslanci požiadavke vyhoveli a zvýšili dotáciu o 800, €. Poslanec Ján 
Kudláč pripomienkoval organizačné zabezpečenie futbalového turnaju obcí 5.7.2014. 

 
 
     10. Návrh na uznesenie. 
         Návrhová komisia v zložení  Ján Kudláč, Stanislav Gažov a Ľubica Tuhárska  predniesla 
návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo schválilo 

 
 

u z n e s e n i e     č. 23/2014 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Litave 
 
     A/ b e r i e    n a   v e d o m i e   
          1/ kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadania, 
          2/ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2013, 



          3/ informáciu o usporiadaní účtovného hospodárskeho výsledku /rozdiel medzi tr. 5 – 
náklady a tr. 6 – výnosy / – strata celkom 11 269,09 € na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov, 
          4/ informáciu o platení daní a poplatkov, 
          5/ správu o stave a akcieschopnosti hasičskej techniky, 
          6/ správu o situácii škôl a školských zariadení v obci. 
      
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/ záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad, 
         2/ plán kultúrnych a športových podujatí na letné mesiace, 
         3/ finančný príspevok na športovo-spoločenské podujatie pre DHZ Litava vo výške 
500,–- €,     
         4/ plat starostu obce po prerokovaní v zmysle § 4, ods. 4, zákona č. 154/2011 Zô. 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 1.1.2014 takto: základný plat vo výške 
1 360,– € a zvýšenie základného platu o 40 % t.j. o 544,– €, spolu plat starostu vo výške 
1 904,– €, 
         5/ zvýšenú dotáciu  pre ŠK Litava na rok 2014 vo výške o 800,– €,   
         6/ poplatok za užívanie viacúčelového ihriska vo výške 5,–  za hodinu /okrem užívania 
ihriska počas vyučovania žiakov MŠ a ZŠ/ s účinnosťou od 1.6.2014.   
   
       
     Pretože týmto bol program vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a 
zasadanie skončil. 
          
   
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
Anna   T u r a n o v á 
        Štefan     M a t e j k i n  
Anna    L a u r i n c o v á 
                starosta obce 
 
 
 


