
Z á p i s n i c a 
 

zo  17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 27.2.2014 
 

     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. Plnenie rozpočtu obce za rok 2013. 
3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2013 
4. Úprava rozpočtu na rok 2014. 
5. Stanovenie hlavných úloh na rok 2014. 
6. Situácia v realizácii projektov. 
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č. 1/2008. 
8. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
9. Rôzne. 
10. Diskusia. 
11. 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 bolo schvaľujúceho 
charakteru. Dopyty boli zodpovedané priamo na predchádzajúcom zasadaní. 
Informoval o riešení diskusných príspevkov. 

 
2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2013. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil  prítomným informáciu 
o plnení rozpočtu obce za rok 2013 v príjmovej a výdajovej časti. Príjmy boli splnené 
na 103,79 %, výdavky na 101,55 %. Plnenie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

 
     3.  Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2013. 
          Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil na prerokovanie inventúrny  
          zápis č. 1/2014 o vykonaní inventarizácie ku koncu roku. Zápis je prílohou zápisnice. 
 
     4.   Úprava rozpočtu obce na rok 2014. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil podrobne podľa 
jednotlivých položiek rozpísaný rozpočet obce na rok 2014 v príjmovej a výdajovej 
časti. Rozpočet je prílohou zápisnice. 
 

 
 
 
 



 
5.   Stanovenie hlvnýc úloh na rok 2014. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil poslancom hlavné úlohy, 
ktoré by mala obec realizovať v roku 2014. Sú to najmä ukončiť realizáciu projektu 
z OPV „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov v ZŠ“, zrealizovať projekt 
„Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra v obci Litava“. V prípade 
úspešnosti žiadostí o dotácie realizovať projekty „Litava malá ČOV“, „Reštaurácia 
sochy sv. Jána Nepomuckého“ a z individuálnych potrieb obcí „Výmena okien a dverí 
a obnova fasády na MŠ“. Okrem týchto projektov zabezpečiť v zmysle rozpočtu obce 
budovanie a opravy MK v lazoch obce, uskutočniť futbalový turnaj štyroch dedín dňa 
5.7.2014 a litavský klobásový festival 18.10.2014. Podstatné tiež bude aj pripraviť 
a zabezpečiť komunálne voľby, ktoré sa budú konať koncom tohto roka. 

     
6. Situácia v realizovaní projektov.  

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý zhodnotil plnenie jednotlivých 
projektov, ktoré sa v obci realizujú. V marci bude ukončený projekt z OPV pre 
základnú školu, cca vo výške 82 tis. €. Vo februári sme zrealizovali u dotácie z rezervy 
predsedu vlády SR projekt „Kamerový systém“. Bolo ukončené VO na rekonštrukciu 
KC a je na posudzovaní na riadiacom orgáne. 

 
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č.1/2008. 

Referuje: p. Štefan Matejkin , starosta obce, ktorý predložil na rokovanie žiadosť ŠK 
Litava o dotácie na činnosť rok 2014 vo výške 1 000,– €. Obecné zastupiteľstvo 
dotáciu schválilo s podmienkou. 

 
8. Voľba hlavného kontrolóra obce. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil zastupiteľstvu žiadosť na 
funkciu hlavného kontrolóra obce od uchádzačky Ing. Ev Lukáčová, Krupina, ktorá 
bola aj doterajšou hlavnou kontrolórkou obce. Na túto funkciu bola predložená iba táto 
jedna žiadosť. Poslanci OZ menovanú jednomyseľne schválili na hlavnú kontrolórku 
obce na ďalšie volebné obdobie. 

 
9. Rôzne. 

Starosta obce požiadal o zorganizovanie stolnotenisového turnaja v mesiaci marec, 
pretože podľa plánu sa nemohol uskutočniť v mesiaci február. Zhodnotil tiež aj 
prípravu a realizáciu fašiangového plesu, ktorý organizovala obec vo februári. 

 
10. Diskusia. 

V diskusii poslankyňa Rábotová Agnesa požiadala o rozšírenie bodu verejného 
osvetlenia v hornom konci pri Bielových a odporučila zakúpiť držiaky na uteráky do 
priestorov kultúrneho domu. Občania Miroslav Dvorský a Stanislav Valenčať mali 
dopyt na činnosť komunitného centra po jeho rekonštrukcii. Občianka Pálková 
Katarína dopytovala, že prečo sa detí hrajú na miestnych komunikáciach, keď v obci 
máme  dve ihriská. 

 
 
 
 
 
 



     11. Návrh na uznesenie. 
         Návrhová komisia v zložení  Agnesa Rábotová, Mgr. Ján Antal a Anna Turanová 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo schválilo 

 
 

u z n e s e n i e     č. 22/2014 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Litave 
 
     A/ b e r i e    n a   v e d o m i e   

- kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadania, 
- správu o realizácii projektov, 

      
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/ plnenie rozpočtu obce za rok 2013, 
         2/ upravený rozpočet obce na rok 2014, 
         3/ výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2013,     
         4/ hlavné úlohy obce na rok 2014, 
         5/ dotáciu v zmysle VZN č. 1/2008 pre ŠK Litava na rok 2014 vo výške 607,– €,    
      
 
    C/ v o l í  
         dňom 27.2.2014 za hlavnú kontrolórku obce Ing. Evu Lukáčovú, bytom Majerský rad č. 
73, Krupina, 
 
     D/ u k l a d á 
          komisii pre školstvo, kultúru a šport  
          usporiadať v mesiaci marec 2014 stolnotenisový turnaj. 
            
 
     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 : 
 
Ľubica    T u h á r s k a 
        Štefan     M a t e j k i n  
Ján     K u d l á č 
                starosta obce 
 
 
 


