
Z á p i s n i c a 
 

zo   8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 25.5.2012 
 

     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 2011. 
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2011. 
  4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
  5. Situácia v plnení hlavných úloh na rok 2012. 
  6. Stav v platení daní a poplatkov. 
  7. Situácia v školách a školských zariadeniach na území obce. 
  8. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
  9. Rozpočtové opatrenia na úpravu rozpočtu. 
10. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. 
11. Rôzne. 
12. Diskusia. 
13. 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. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil na rokovanie obecného 
zastupiteľstva záverečný účet obce za rok 2011. Záverečný účet je prílohou zápisnice. 

 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2011. 

Referuje: Ing. Eva Lukáčová, hlavná kotrolórka obce predniesla stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2011, v ktorom odporúča schváliť hospodárenie obce 
bez výhrad. Stanovisko je prílohou zápisnice. 
 

     4.   Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
Referuje: p. Ján Kudláč, veliteľ OHZ, ktorí informoval prítomných, že hasičská 
technika je udržiavaná, akcieschopná a už aj bola preverovaná pri likvidácii požiarov. 
Odporúčal zaoberať sa kúpou cisternového auta, pretože toto, ktoré máme teraz už 
hrdzavie a preteká. 
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5.   Situácia v plnení hlavných úloh na rok 2012. 
Referuje: p. Matejkin, starosta obce, ktorý zhodnotil ako sa doposiaľ zabezpečuje 
plnenie stanovených úloh obce na rok 2012. Konštatoval, že budovanie bezdrôtového 
rozhlasu  po lazoch bude koncom mája a začiatkom júna. Na osadenie spomaľovačov 
rýchlosti na MK sa bude vypracúvať projekt začiatkom júna. Rekonštrukcia MK 
v lazoch obce sa bude robiť približne v mesiacoch júl a august, po vykonaní verejného 
obstarávania na dodávateľa stavby. Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie 
v základnej škole začal dňa 2.5.2012 a momentálne prebieha podávanie cenových 
ponúk na rôzne aktivity, ktoré sú v projekte. Projekt na rekonštrukciu komunitného 
centra je spracovaný, predkladá sa 4.6.2012 na RO a predložil návrh prijatia uznesenia 
o realizácii a financovaní, tak ako je uvedené v časti uznesenie. 

     
6. Stav v platení daní a poplatkov.  

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil poslancom prehľad 
o platení daní a poplatkov k dnešnému dňu. Daň z nehnuteľností u FO sa plní na 67,28 
%, u PO na 27,26 %, výber za KO je na 41,23 % a za psa na 69,87. Prehľad je prílohou 
tejto zápisnice. 

 
7. Situácia v školách a školských zariadeniach v obci. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý informoval, že materiálne sú všetky 
školy a zariadenia zabezpečené tak, že môžu vykonávať svoju činnosť. U zariadenia 
školskej jedálni sa postupne obnovuje zariadenie, no je to náročné na financie. V MŠ 
končí učiteľka k 17.7.2012 a preto bude potrebné uvoľnenie miesto obsadiť novou. 
Máme zatiaľ dve záujemkyne. V základnej škole je po personálnej stránke obsadené 
v zmysle zákona a naviac sa začal realizovať projekt vzdelávania, kde bola prijatá 
jedna asistentka v ŠKD na úväzok podľa realizovaného projektu. 
 

8. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch. 
Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie, ktorá predložila návrh na letné 
aktivity v oblastiach kultúry a športu. Návrh je prílohou zápisnice. 
 

9. Rozpočtové opatrenia na úpravu rozpočtu. 
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil OZ návrh na zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 a to zvýšenie príjmov o 8 150,– € a v takej 
istej výške aj výdavkov. Rozpočtové opatrenia obsahuje aj presun financií vo vnútri už 
schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 

 
10. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil OZ o kúpu pozemkov, 
o ktoré sa prejavil záujem na základe zámeru o predaj pozemkov schváleného na 
ostatnom obecnom zastupiteľstve a následnej informácie na úradnej tabuli. Žiadosť 
o kúpu pozemkov si podali: Ján Laurinc na p. č. 124/5,  Gabriela Gajanová na p. č. 
143/4 a Mária Priškinová na p. č. 143/5. Žiadosti OZ prerokovalo a trojpätinovou 
väčšinou schválilo ich odpredaj tak ako je to uvedené v uzneseniach. 
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11. Rôzne. 

Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za 
rok 2011, v ktorej je konštatované, že neboli zistené súvislosti, ktoré by spochybňovali 
vykázané výsledky obce na rok 2011. Správa je prílohou tejto zápisnice. 
Zástupkyňa starostu obce p. Ľubica Tuhárska predložila poslancom návrh na 
schválenie platu starostu obce, ktoré v zmysle zákona musí obecné zastupiteľstvo raz 
ročne prerokovať. Obidva dokumenty sú v časti uzneseniach. 

 
12. Diskusia. 

V diskusii poslankyňa p. Agnesa Rábotová poukázala na nutnosť opravy schodov pri 
kríži v cintoríne a dopytovala sa, prečo nefunguje v TKR vysielanie KATV. Členka 
komisie p. Katarína Pálková  upozornila na neporiadok pri vstupe do obce, ktorý je 
v dôsledku opílených konárov a nechaných v cestných rigoloch. Poslankyňa p. Anna 
Turanová žiadala urobiť nápravu vo voľnom pohybe psov po obci a dopytovala sa 
v akom štádiu je oprava sochy sv. Jána Nepomuckého. Poslanec p. Stanislav Gažov 
odporučil dať tabuľu so zákazom sypania smetí na cestu za kostolom. 
Starosta obce diskusné príspevky zodpovedal a poďakoval za pomoc pri aktivitách, 
ktoré obec vykonala od februárového zasadania obecného zastupiteľstva. 

 
     13. Návrh na uznesenie. 
           Návrhová komisia v zložení Ján Kudláč, Ľubica Tuhárska a Stanislav Gažov predložila 
návrhy na uznesenie a obecné zastupiteľstvo prijalo 
           

 
u z n e s e n i e     č. 8/2012 

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

- kontrolu plnenia uznesení 
- správu o akcieschopnosti hasičskej techniky, 
- správu o plnení hlavných úloh na rok 2012, 
- správu o platení daní a poplatkov, 
- správu o situácii v školách a školských zariadeniach v obci, 
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2011ô, 
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2011,  
- informáciu o usporiadaní účtovného hospodárskeho výsledku /rozdiel medzi tr. 5 – 

náklady a tr. 6- výnosy/ - strata celkom 7 234,13 € na ťarchu účtu 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. 

 
 
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad, 
         2/ rozpočtové opatrenia č. 1/2012 o úprave rozpočtu na rok 2012, 
         3/ plán kultúrnych a športových aktivít na letné mesiace roka 2012. 
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uznesenie č. 9/2012 
 
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou poslancov 
odpredaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 124/5 o výmere 14 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha, zameraný GP č. 44476329-3/2012, kúpna cena 0,33 €/m2, kúpna cena spolu 
4,62 € v prospech Ján Laurinc, nar. 23.12.1968, bytom Litava č. 24. 
     Odpredaj je v súlade s § 9, ods. 8b zák. č. 138/1991 Zb. 
     Dôvodom odpredaja pozemku je, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a tvorí neoddeliteľný celok s pôvodnou stavbou rodinného domu. 
      

uznesenie č. 10/2012 
 
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou poslancov 
odpredaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 143/4 o výmere 185 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha, zameraný GP č. 44476329-3/2012, kúpna cena 0,66 €/m2, kúpna cena spolu 
122,10 € v prospech Gabriela Gajanová, nar. 22.5.1976, bytom Litava č. 147. 
     Odpredaj je v súlade s § 9, ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. 
     Dôvodom odpredaja pozemku je, že pozemok je v dlhodobom užívaní žiadateľky, ktorá 
podala žiadosť o kúpu pozemku na základe zámeru o odpredaji nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľu z 1.3.2012. 
 

uznesenie č. 11/2012 
 
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou poslancov 
odpredaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 143/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha, zameraný GP č. 44476329-3/2012, kúpna cena 0,66 €/m2, kúpna cena spolu 
83,16 € v prospech Mária Priškinová, nar. 31.8.1972, bytom Litava č. 8. 
     Odpredaj je v súlade s § 9, ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. 
     Dôvodom odpredaja pozemku je, že pozemok je v dlhodobom užívaní žiadateľky, ktorá 
podala žiadosť o kúpu pozemku na základe zámeru o odpredaji nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľu z 1.3.2012. 
 

uznesenie č. 12/2012 
 
 

prerokovalo v zmysle § 4, ods. 4, zákona 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest a 
 s c h v a ľ u j e   základný plat starostu vo výške 1 297,– €, zvyšuje o 40 %, t.j. o 519,– €, 
a plat celkom vo výške  1816,– €. 
 

uznesenie č. 13/2012 
 

s c h v a ľ u j e  
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za 
účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia  objektu komunitného centra 



v Litave“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, 
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov  
205 954,19 €, t.j. vo výške 10 297,71 €. 

 
 
 
     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 : 
 
Mgr. Ján    A n t a l 
        Štefan     M a t e j k i n  
Anna     L a u r i n c o v á  
                starosta obce 
 
 
 


