
Z á p i s n i c a 
 

z   3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 27.5.2011 
 

     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 záverečného účtu obce za rok 2010. 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2010. 
4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 
5. Zhodnotenie aktivačných prác a menších obecných služieb. 
6. Materiálna a personálna situácia v školách a školských zariadeniach v obci. 
7. Stav v platení daní a poplatkov. 
8. Stav v podávaní a realizovaní projektov z EÚ a ŠR. 
9. Pripravované aktivity na úseku kultúry a športu v lestných mesiacoch. 
10. Rôzne 
11. Diskusia. 
12. 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 uložené uznesenia boli splnené. 
Dopyty boli zodpovedané priamo na predchádzajúcom zasadaní. Informoval o riešení 
diskusných príspevkov. 

 
2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil prítomným záverečný účet 
obce za rok 2010. Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice. 

 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010. 

Referuje: Ing. Eva Lukáčová, hlavná kontrolórka obce, ktorá predniesla prítomným 
stanovisko k návrhu záverečného účtu obce, v ktorom súhlasí s celoročným 
hospodárením bez výhrad. Stanovisko je prílohou zápisnice. 

 
4. Stav a akcieschopnosť hasičskej techniky. 

Referuje: p. Ján Kudláč, veliteľ OHZ, ktorý konštatoval, že obec má potrebnú techniku 
na likvidáciu prípadného požiaru. Sú schopné zásahu T- 138 aj s vodou, dve striekačky 
PPS 12. Okrem toho obec prevodom získala aj rezervu z CO – striekačky PS 8 a PPS 
12. Problémom však zostáva, že počas zimných mesiacoch sa musí z cisterny vypúšťať 
voda, lebo je požiarna zbrojnica nie vykurovaná. Následkom toho potom rýchlejšie 



koroduje vodná nádrž na T – 138. Do budúcnosti je potrebné uvažovať s vykurovacou 
miestnosťou počas zimy pre hasičskú techniku.  
 

5. Zhodnotenie aktivačných práca a menších obecných služieb. 
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý oboznámil zastupiteľstvo, že 
momentálne pracuje na AP celkom 6 uchádzačov o zamestnanie a na MOS 4 
uchádzačky o zamestnanie. Využívajú sa najmä na práce spojené s čistením a údržbou 
verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií a cestných rigolov  a na 
opravách a údržbách objektov v majetku obce. Práce budú aj naďalej organizované 
podľa pripomienok zo strany poslancov a občanov, aby títo pracovníci boli využívaní 
v prospech skrášlenia a rozvoja obce.  

     
6. Materiálna a personálna situácia v školách a školských zariadeniach v obci.  

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý informoval, že materiálne sú obidve 
škola a aj školské zariadenia vybavené. Viac sa tohto roku venuje vybaveniu ŠJ, kde 
bolo potrebné dokúpiť rôzne kuchynské a jedálenské doplnky. Personálne sú obidve 
školy obsadené v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre kategórie pedagogických a odborných 
zamestnancov. Riaditeľka ZŠ je poverená na výkon funkcie až do doby návratu 
menovanej riaditeľky z materskej dovolenky. Pre zabezpečenie budúceho školského 
roka bude potrebné získať jednu učiteľku pre vyučovanie v špeciálnej triede.  

 
7. Stav v platení daní a poplatkov. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, ktorý predložil poslancom prehľad v platení daní 
a poplatkov k dnešnému dňu. Daň z nehnuteľností od FO je zinkasovaná na 73 % 
z ročného predpisu, od PO iba na 2 %. Prvá splátka dane u PO je k 31.5.2011. 
Nedoplatky z minulých rokov sú u FO vo výške 91,03 € a u PO vo výške 5 980,– €. 
V komunálnom odpade je inkaso plnenia len na 51 %, pričom najväčšími neplatičmi sú 
rómski občania, ktorí majú za rok 2011 ešte uhradiť 1 790,– € a nedoplatky z minulých 
rokov majú vo výške 1 241,– €. Prehľad platenia daní a poplatkov je prílohou tejto 
zápisnice. 

 
8. Stav v podávaní a realizovaní projektov z EÚ a ŠR. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý zhodnotil stav v podávaní 
a realizovaní projektov z EÚ a ŠR. Konštatoval, že aj napriek schváleniu Lokálnej 
stratégie komplexného prístupu k MRK nebola zatiaľ daná k tejto tematika žiadna 
výzva. Po zverejnení bude obec reagovať, aby sa naplnili plány v projekte lokálnej 
stratégie. Z prostriedkov ŠR nebola tiež realizovaný žiadny projekt, bol daný na 
individuálne potreby obci na MF SR, no zatiaľ nevieme výsledky. Zatiaľ nevieme tiež 
výsledky ani projektu z programu MK SR „Obnovme si svoj dom“ , kde bol daný 
projekt na rekonštrukciu stĺpu Sv. Jána Nepomuckého. Momentálne sa spracúva 
projekt na nadáciu SPP na detské ihrisko pre rómsku menšinu.  

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

Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport. 
Predložila návrh letných aktivít plánovaných organizovať počas mesiacov júl a august. 
Po výstupe na Pustý hrad 29.5. to bude Deň detí 4.6., chlapčenský futbalový turnaj na 
multifunkčnom ihrisku 9.7., dievčenský volejbal 23.7., návšteva kúpaliska 14.8.a 
turistická akcia 29.8.2011. Plán aktivít je prílohou tejto zápisnice.  
 



    
10. Rôzne. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, ktorý poďakoval všetkým za zabezpečenie akcií 
stolnotenisového turnaja, Dňa matiek, stretnutia so Slovákmi s Békešskej Čaby. 
Požiadal členov komisie o prípravu folklórnej skupiny na vystúpenie „Festival – Čipka 
v Honte“, ktorý bude 2.7.2011 v Dolných Plachtinciach a na „Hontiansku parádu“ 
v Hrušove.  
Predložil tiež poslancom OZ návrh na úpravu platu starostu s účinnosťou od 1.6.2011 
v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov 
miest. 
Poukázal na nutnosť zaoberať sa kúpou elektrického sporáku do kuchyne v kultúrnom 
dome a požiadal poslancov zaoberať sa problémom prevádzky multifunkčného ihriska.      

 
11. Diskusia. 

Poslanec Ján Kudláč upozornil na nutnosť kúpy autobatérii do hasičského vozidla. 
Poslankyňa Anna Turanová poukázala na nutnosť celkovej generálnej opravy 
a výmeny WC v kultúrnom dome vrátane umývadiel a vodovodných batérií.  
Poslankyňa Agnesa Rábotová upozornila na potrebu vývozu VOK z cintorína, voľne sa 
pohybujúce  psi z bytoviek, ktoré výkalmi znečisťujú priestory okolo bytoviek.  

 
12. Návrh na uznesenie. 

Návrhová komisia v zložení  Anna Turanová, Ľubica Tuhárska a Anna Laurincová 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo schválilo 
 
 

u z n e s e n i e     č. 3/2011 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Litave 
 
     A/ b e r i e    n a   v e d o m i e   
          1/ kontrolu plnenia uznesení. 
          2/ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2010, 
         3/ správu o stave a akcieschopnosti hasičskej techniky, 
         4/ zhodnotenie aktivačných prác a menších obecných služieb,  
         5/ správu o materiálnom a personálnom zabezpečení škôl a zariadení,  
         6/ stav v platení daní a poplatkov k dnešnému dňu, 
         7/ stav v podávaní a realizovaní projektov z EÚ a ŠR,           
 
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/ záverečný účet obce Litava za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 
bez výhrad, 
         2/ prevod prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 54 619,85 € do rezervného 
fondu obce, 
         3/ pripravené aktivity na úseku kultúry a športu v letných mesiacoch, 
         4/ v zmysle § 4, ods. 1, zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.6.2011,  základný plat starostu obce 
Litava vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, čo predstavuje sumu 1 269,– €, 



         5/ v zmysle § 4, ods. 2 citovaného zákona zvyšuje tento mesačný plat o 40 %, čo 
predstavuje sumu 508,– €, čím je mesačný plat starostu odsúhlasený týmto obecným 
zastupiteľstvom vo výške 1 777,– € s účinnosťou od 1.6.2011. 
          Za uznesenie hlasovalo šesť prítomných poslancov. Jedna poslankyňa sa hlasovania 
zdržala.  
 
     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. A n t a l     Ján 
        Štefan     M a t e j k i n  
G a ž o v     Stanislav 
                starosta obce 


