
Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Litave, konaného dňa 24.2.2011 
 

     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. Plnenie rozpočtu obce za rok 2010. 
3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2010. 
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2011. 
5. Voľba členov komisie pre školstvo, kultúru a šport. 
6. Schválenie štatútu obce, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a zásad 
hospodárenia s majetkom obce. 
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č. 1/2008. 
8. Stanovenie hlavných úloh na rok 2011. 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2011. 
10. Schválenie plánu zasadnutí OZ a plánu práce komisie OZ na rok 2011. 
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 uložené uznesenia boli splnené. 
Dopyty boli zodpovedané priamo na predchádzajúcom zasadaní. 

 
2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2010. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil prítomným plnenie 
rozpočtu obce za rok 2010 v príjmovej a výdajovej časti, tak ako bol uzavretý 
k 31.12.2010. Plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2010.. 

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil poslancom výsledky 
inventarizácie majetku obce k 31.12.2010. Konštatoval, že inventúra bola riadne 
vykonaná dielčimi inventarizačnými komisiami, včas a predložená do učtárne 
obecného úradu. Ústredná inventarizačná komisia zápis č. 1/2010 o vykonanej 
inventarizácie dlhodobého a drobného majetku obce potvrdila svojimi podpismi. Zápis 
je prílohou tejto zápisnice. 
 

 



4. Úprava rozočtu obce na rok 2011. 
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil poslancom návrh na úpravu 
rozpočtu obce na rok 2011. Úpravu je potrebné vykonať na základe skutočnosti 
v zmene dotácii na základné školstvo ako aj ne záujmovú činnosť detí, pretože vláda 
SR zmenila nariadenie na financovania záujmovej činnosti. Po úpravách vo vnútri 
rozpočtu je celkový rozpočet obce na rok 2011 vyrovnaný v hodnote 394 380,– €. 
Úprava rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 
 

5. Voľba členov komisie pre školstvo, kultúru a šport. 
Referuje: p. Agnesa Rábotová, predsedníčka komisie, ktorá predložila obecnému 
zastupiteľstvu návrh na členov komisie. Odporučila zvoliť za členov komisie 
poslancov Mgr. Jána Antala, Annu Laurincovú a Annu Turanovú a z radov občanov – 
neposlancov Katarínu Pálkovú, Magdu Kriškovú a Tomáša Dvorského. Poslanci OZ 
predložený návrh jednomyseľne schválili. 

     
6. Schválenie štatútu obce, rokovacieho poriadku OZ a zásad hospodárenia 

s majetkom obce.  
Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý predložil poslancom OZ 
novospracovaný  „Štatút obce Litava,“ upravený „Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva „ a aktualizované „Zásady hospodárenia s majetkom obce Litava“. 
Poslanci OZ po vznesení niektorých pripomienok uvedené dokumenty schválili 
a tvoria prílohu tejto zápisnice. 

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

Referuje: p. Štefan Matejkin, ktorý predložil poslancom žiadosti o dotácie na rok 2011 
predložené Športovým klubom Litava a Spolkom včelárov Slovenska, región 
Senohrad. Poslanci požadované dotácie schválili. 

 
8. Stanovenie hlavných úloh na rok 2011. 

Referujú: starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí na základe 
proklamovaných úloh v predvolebnej kampani a na požiadavkách občanov stanovili, že 
v tomto roku je prioritou vybudovanie detských ihrísk v priestore základnej školy a pri 
rómskej osade. Okrem toho zrekonštruovať priestory posilňovne a vykonať 
nevyhnutnú rekonštrukciu miestnych komunikácií v lazoch. Pripraviť rozpočet 
a v prípade dostatku finančných prostriedkov rekonštruovať MK v lazoch aj 
obaľovanou štrkodrvou. Na základe výzvy, reagovať a začať realizovať rekonštrukciu 
komunitného centra. 

 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2011.  

Referuje: p. Štefan Matejkin, starosta obce, ktorý ospravedlnil účasť hlavnej 
kontrolórky obce na zasadaní zastupiteľstva a predložil za ňu návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2011. Návrh plánu je prílohou tejto zápisnice. 
 

    
10. Schválenie plánu zasadaní OZ a plánu práce komisie OZ na rok 2011. 

Referujú: p. Štefan Matejkin, ktorý predložil poslancom plán zasadaní obecného 
zastupiteľstva na rok 2011 a p. Agnesa Rábotová, ktorá predložila návrh plánu činnosti 
komisie na rok 2011. Obidva dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 

 



11. Rôzne. 
Starosta obce p. Štefan Matejkin predniesol v zmysle čl. 6, ods. 5, písm. a/ zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, návrh 
na vytvorenie komisie pre ochranu verejného záujmu. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
zloženie komisie tak ako je to uvedené v uznesení z dnešného zasadania. 

 
12. Diskusia. 

V diskusii vystúpili s otázkami k rozpočtu obce poslankyňa Anna Laurincová 
a poslanec Mgr. Ján Antal, ktorý tiež poukázal na nutnosť zlepšiť vyorávanie snehu na 
miestnych komunikáciách a navrhol aj zakúpiť vlastný traktor. Poslankyňa Ľubica 
Turhárska diskutovala k štatútu obce a upozornila na zabezpečenie dodržiavanie 
podmienok pre chov psa a voľného pohybu psa po verejných priestranstvách zo strany 
chovateľa psa Ľubomíra Baláža. Poslanec Ján Kudláč diskutoval k štatútu obce. 
Poslankyňa Agnesa Rábotova navrhla zorganizovať zájazd do divadla do Zvolena. 
Občan Jozef Hucák st. poukázal na nutnosť dokončiť opravu cesty medzi Litavou 
a Lackovom a nutnosť opravy štátnej cesty medzi Litavou a Cerovom. Poslankyňa 
Turanová hovorila k riešeniu problematike psov, najmä rómskych občanov, ktorí sa 
voľne pohybujú po obci. 
     Starosta obce hovoril k organizovaniu stolnotenisového turnaja, organizovaniu 
osláv Dňa matiek a spoločnej akcii vo varení so Slovákmi z Békešskej Čaby. 
     Všetky diskusné príspevky boli zodpovedané starostom obce.      

 
13. Návrh na uznesenie. 

Návrhová komisia v zložení  Agnesa Rábotová, Mgr. Ján Antal a Stanislav Gažov 
predniesla návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo schválilo 
 
 

u z n e s e n i e     č. 2/2011 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Litave 
 
     A/ b e r i e    n a   v e d o m i e    
          kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania, 
 
     B/ s c h v a ľ u j e  
         1/ plnenie rozpočtu obce za rok 2010, 
         2/ výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2010, 
         3/ úpravu rozpočtu obce na rok 2011 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami 
v rozpočtovanej výške 394 380,– €, 
         4/ štatút obce Litava, 
         5/ rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Litava, 
         6/ zásady hospodárenia a majetkom obce Litava, 
         7/ dotácie v zmysle VZN č. 1/2008 pres žiadateľov: 
             a/ Športový klub Litava  vo výške 1 000,– €, 
             b/ Spolok včelárov, región Senohrad vo výške 200,– €, 
        8/ hlavné úlohy obce na rok 2011, 
        9/ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2011, 
       10/ plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2011, 
       11/ plán práce komisie pre školstvo, kultúru a šport na rok 2011, 
 



     C/ v o l í 
          1/ za členov komisie pre školstvo, kultúru a šport 
              Mgr. Ján Antal, Anna Laurincová, Anna Turanová, Katarína Pálková, Magda 
Krišková a Tomáš Dvorský, 
           2/ za členov komisie pre ochranu verejného záujmu 
               Ján Kudláč, Agnesa Rábotová a Mgr. Ján Antal, 
 
     D/ u k l a d á 
          komisii pre školstvo, kultúru a šport 
          a/ zorganizovať stolnotenisový turnaj v termíne 26.3.2011, 
          b/ pripraviť stretnutie so ženami z príležitosti Dňa matiek na deň 8.5.2011, 
          c/ organizačne pripraviť a zabezpečiť realizáciu projektu „Varíme so Slovákmi 
z Békešskej Čaby“ v dňoch 14. a 15. mája 2011, 
 
     E/ o d p o r ú č a 
          starostovi obce 
          k realizácii projektu varenia zvolať v dostatočnom predstihu pracovné stretnutie 
poslancov OZ a občanov, ktorí budú pomáhať projekt realizovať. 
   
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
K u d l á č     Ján 
        Štefan     M a t e j k i n  
L a u r i n c o v á    Anna 
                starosta obce 
 


