
Z á p i s n i c a 
 

z   5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 29.11.2011 
 

     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 VZN na rok 2012. 
3. Schválenie programového rozpočtu na rok 2012 a roky 2013-2014. 
4. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2011. 
5. Zhodnotenie činnosti komisie OZ za rok 2011. 
6. Informácia o vydaných poriadkoch starostom obce. 
7. Plány práce OZ a komisie OZ na rok 2012. 
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 bolo schvaľujúceho 
charakteru. Odporúčacie uznesenie bolo splnené. Dopyty boli zodpovedané priamo na 
predchádzajúcom zasadaní. Informoval o riešení diskusných príspevkov. 

 
2. Schválenie VZN na rok 2012. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil prítomným návrh VZN č. 
2/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, VZN č. 3/2011 o úhradách 
za poskytované služby obcou a VZN č. 4/2011 o podmienkach určovania a vyberania 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN tvoria prílohu 
zápisnice. 

 
3. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2012 a 2013-2014. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil na úvod stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a po ňom aj  návrh rozpočtu 
obce na rok 2012 ako aj návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014. Všetky rozpočty sú 
vyrovnané a tvoria spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky  prílohu tejto zápisnice. 
 

     4.   Organizačné zabezpečenie invantarizácie majetku obce k 31.12.2011. 
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil organizačné zabezpečenie 
vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 aj so zložením dielčích 
inventarizačných komisií. Organizačné zabezpečenie je prílohou zápisnice. 
 

 



 
5.  Zhodnotenie činnosti komisie OZ. 

Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport, 
ktorá podrobne podala informáciu o činnosti komisie na úseku kultúry a športu v roku 
2011. Správa je prílohou zápisnice. 

     
6. Informácia o vydaných poriadkoch starostom obce.  

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý informoval v zmysle § 13, ods. 4, 
písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o vydaní nového organizačného poriadku obecného 
úradu. Informoval tiež, že vydal aj nový pracovný poriadok a poriadok odmeňovania 
zamestnancov obce. 

 
7. Plány práce OZ a komisie OZ. 

Predkladajú: p. Štefan Matejkin a p. Agnesa Rábotová, ktorí predložili poslancom OZ 
plány práce obecného zastupiteľstva a komisie OZ pre školstvo, kultúru a šport na rok 
2012. Plány so prílohou zápisnice. 

 
8. Rôzne. 

Starosta obce predložil žiadosť občana Jána Laurinca, bytom Litava č. 24 ohľadom 
kúpy pozemku vo vlastníctve obce na parcelnom čísle 143. Po vznesených 
pripomienkach od poslankyne Anny Turanovej a vzájomnej dohode medzi ňou 
a žiadateľom sa tento bod rokovania obecného zastupiteľstva vypustil. 
Ďalej starosta obce predložil návrh na konanie obecného plesu v dátume 10.2.2011. 
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Informoval, že podal žiadosť na VÚC 
o dotáciu na vydanie knihy „Litava na fotografiách“ a požiadal poslancov, by vo 
svojich pracovných obvodoch získali od občanov staré fotografie obce, ktoré by boli 
použité pri príprave vydania knihy. 
Predložil poslancom na rokovanie správu nezávislého audítora o audite 
Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2010 z 15.8.2011 a dodatok k správe 
z 29.10.2011. Obidve správy sú prílohou zápisnice. 

 
9. Diskusia. 

Poslanec Mgr. Antal Ján požiadal o materiálnu pomoc aby sa mohlo utesniť antukové 
ihrisko, ktoré sa v zimných mesiacoch využíva na prípravu ľadovej plochy. Utesnenie 
je nutné, pretože potom je vysoká spotreba vody, ktorá cez rohy ihriska odteká mimo. 
Občan Šinčok Ján ml. a zároveň prezident ŠK poukázal na potrebu odvodnenia 
a terénnych úprav futbalového ihriska, ktoré by sa mohli vykonať po skončení 
futbalového ročníka 2011/2012, no je potrebné na ne zohnať finančné prostriedky. 
Poslanec Gažov Stanislav upozornil p. Šinčoka na odstavovanie osobných automobilov 
na miestnej komunikácii smerom k bytovkám a kostolu. Zaujímal sa tiaž ako je 
zabezpečené vyorávanie snehu a posyp MK. Občan Majer Miroslav upozornil na 
nutnosť riešenia voľného pohybu psov z rómskej osady na neporiadok pri osade 
a nebezpečnú jazdu Rómov na miestnej komunikácie k ich osade. Odporučil zakúpiť 
a osadiť na túto komunikáciu spomaľovače rýchlosti. 
 

   
 
 
 
 



  10. Návrh na uznesenie. 
         Návrhová komisia v zložení  Gažov Stanislav, Turanová Anna a Laurincová Anna 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo schválilo 

 
 

u z n e s e n i e     č. 5/2011 
 

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

- kontrolu plnenia uznesení 
- informáciu o vydaných poriadkoch starostom obce, 
- zhodnotenie činnosti komisie pre školstvo, kultúru a šport, 
- správu nezávislého audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky Obce Litava 

za rok 2010 a dodatok k tejto správe, 
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2012, 

           
 
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/  rozpočet obce na rok 2012 a roky 2013 – 2014, 
         2/ organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2011, 
         3/ plány práce OZ a komisie OZ na rok 2012,        
      
 
    C/ u z n á š a    s a 
         1/ na VZN obce Litava  č. 2/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, 
         2/ na VZN obce Litava č. 3/2011 o úhradách za poskytované služby obcou, 
         3/ na VZN obce Litava č. 4/2011  o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
   
            
 
     Pretože týmto bol program vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť, za 
prácu počas roka 2011, zaželal pokojné vianočné sviatky a zasadanie skončil. 
          
   
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
Ján    K u d l á č 
        Štefan     M a t e j k i n  
Agnesa     R á b o t o v á 
                starosta obce 
 


