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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Vážení spoluobčania, 

 

predkladáme vám individuálnu výročnú správu obce Litava so štandardnou štruktúrou 

informácií o obci Litava a jej hospodárení za rok 2015. 

Starostkou obce Litava som od januára 2015. Bolo mojou snahou v spolupráci 

s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sme sa každodenne stretávali a ktoré 

trápili našu obec a jej obyvateľov. Rok 2015 priniesol mnoho úloh a práce, čo si vyžadovalo 

odvahu a odhodlanie na ceste ich riešiť, ale aj trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky 

a ťažkosti, ktoré boli a sú časté. 

Rok 2015 bol pre nové vedenie obce ťažkým, ale úspešným. Hneď v januári sa začalo 

s dokončením Komunitného centra, urobili sa vnútorné práce a potom zariadenie interiérovým 

vybavením a výpočtovou technikou. Komunitné centrum začalo svoju prevádzku v apríli. 

Vo februári sme obnovili činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Litava, máme nového 

veliteľa a aj obecných hasičov. Všetci členovia hasičského zboru sa zúčastnili školenia 

a následne aj skúšok. Boli vytvorené aj nové skupiny na preventívnu kontrolu komínov. 

V tomto mesiaci zároveň prebehla aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome. 

Kultúrny dom bol vynovený aj zakúpením stolov a stoličiek, ktoré sa všetky vymenili za staré. 

Bolo obnovené aj vybavenie skladu riadu. 

V máji pracovníci pracujúci v rámci aktivačných prác vymaľovali ohradu celého cintorína. 

V tomto mesiaci sme si pripomenuli aj Deň matiek kultúrnym programom. 

V júni naša obec zažila veľkú udalosť, keď sme dostali nové hasičské vozidlo Iveco Daily, 

ktoré nám odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra p. Robert Kaliňák so svojou 

delegáciou. 

V auguste sme si pripomenuli 880. výročie prvej písomnej zmienky o obci Litava, pri 

príležitosti ktorej sme zorganizovali oslavy obce, ktorých sa zúčastnili všetci občania, rodáci 

a ďalší hostia. Bola to veľká udalosť, ktorá mala u všetkých veľmi pozitívny ohlas. 

V mesiaci október sa konal už 3. ročník Litavského klobásového festivalu, ktorého sa 

zúčastnilo až 22 súťažných družstiev a priateľov dobrých klobás. V tomto mesiaci sme si 

každoročne uctili našich starších občanov. 
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Výročná správa za rok 2015 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté 

činnosti a výsledky obce. Našou snahou bolo a je zabezpečenie potrieb v prospech občanov 

našej obce. 

Na záver chcem poďakovať zamestnancom obce, aktivačných pracovníkom, poslancom 

obecného zastupiteľstva a všetkým občanom, ktorí sa svojou ochotou, obetavosťou 

a množstvom práce zapájali do činností v obci. 

 

S úctou 

       Ľubica Tuhárska 

        starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:     Obec Litava 

Sídlo:     Litava 5, 962 44  Litava 

IČO:     00320102 

DIČ:     2021152573 

Štatutárny orgán obce:  starosta 

Telefón:    045/540 28 40 

E-mail:    starosta@obeclitava.sk 

Webová stránka:    www.obeclitava.sk 

Organizácie bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: Základná škola, Litava 4 

     Školský klub detí, Litava 4 

     Materská škola, Litava 145 

     Školská jedáleň, Litava 145 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:    Ľubica Tuhárska 

Zástupca starostu obce:  Stanislav Gažov 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Adrián Macko  

Obecné zastupiteľstvo: Stanislav Gažov, Agnesa Rábotová, Ing. Jozef Hucák, 

Tomáš Dvorský, Štefan Petrovkin, Jaroslav Ďurica, 

Magda Krišková 

Komisie:    Komisia pre školstvo, kultúru a šport 

     Komisia o verejnom záujme 

Obecný úrad: Ing. Katarína Vicianová – samostatný odborný referent  - 

finančné účtovníctvo a výkazníctvo, pokladňa, školstvo, 

odpadové hospodárstvo 

Eleonóra Gažovová – samostatný odborný referent - 

evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, matrika, sociálne 

veci 

Ján Vician – vodič, údržbár, kurič 

http://www.obeclitava.sk/
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Základná škola: Mgr. Klára Baculíková – riaditeľka MŠ; pedagogickí 

zamestnanci: Mgr. Lucia Zaťkovová, Mgr. Anna Sluková, 

Mgr. Eliška Šorecová, Denisa Vicianová, Mgr. Jozef 

Kraus; Janka Stanková - upratovačka 

 (v evidenčnom počte nie je započítaná pedagogická 

zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke) 

Školský klub detí: Alenka Zaťková a Milota Kováčová – pedagogickí 

zamestnanci 

Materská škola: Katarína Pálková – riaditeľka MŠ; Martina Fabianová – 

učiteľka MŠ 

Školská jedáleň: Soňa Dvorská – vedúca ŠJ; Mária Krajčová – kuchárka 

 

V roku 2015  fungovali aj projekty Terénna sociálna práca a Komunitné centrum, kde pracovali 

spolu 4 pracovníci, projekty však 31.10.2015 skončili. 

 

Obec Litava nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej a neziskovej organizácie. 

Zároveň nie je zakladateľom žiadnej obchodnej spoločnosti, ani nemá podiely v žiadnej 

obchodnej spoločnosti. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Hlavná činnosť obce Litava, z ktorej vyplývajú aj jej poslanie, vízie a ciele definuje §4 

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Obec Litava: 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, 

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva 

záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne 

a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
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f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných 

zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmú nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 

zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport, 

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; 

určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje 

trhoviská, 

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy 

rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

k) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

l) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 

m) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá 

o zachovanie prírodných hodnôt, 

n)  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

 

Vízia obce vychádza zo schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mikroregión Východný Hont na roky 2014 – 2020: „Ľudia sú so životom v obci spokojní, majú 

prácu a obec im prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry – technickej, 

sociálnej a kultúrnej ponúka kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. V obci sa úspešne 

rozvíja podnikanie a tým sú vytvorené podmienky pre zamestnanie miestnych obyvateľov. 

Mikroregión plne využíva obnoviteľné zdroje energií. Občania obce majú prístup na internet 

a využívajú moderné technológie v každodennom živote aj pre zvyšovanie svojej kvalifikácie.“ 

 

Základným strategickým cieľom obce vychádzajúcim zo schváleného PHSR 

Mikroregiónu Východný Hont na roky 2014 – 2020 je zlepšiť ekonomické a sociálne 
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podmienky v obci a zabezpečiť jej trvalo udržateľný rozvoj. Špecifickými cieľmi je 

dobudovanie chýbajúcej a rekonštrukcia existujúcej technickej infraštruktúry, ochrana 

životného prostredia, budovanie občianskej a sociálnej infraštruktúry, využitie daností obce, 

rozvoj podnikateľských aktivít a rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie kvality ľudských 

zdrojov prostredníctvom vzdelávania a informovanosti občanov. 

 

5. Základná charakteristika obce  

 

Podľa §1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec „samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov“.  

 

5.1. Geografické údaje 

Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Krupina 

a Banskobystrického samosprávneho kraja. Obec Litava leží vo východnej časti okresu. 

Rozprestiera sa okolo potoka Litavica. Z hľadiska začlenenia do krajinných celkov, obec leží 

v celku Krupinská planina.  

Z hľadiska výškovej polohy patrí kataster obce Litava v rámci Krupinskej planiny do 

kategórie nízkych vysočín, ktorých nadmorská výška sa pohybuje od 392 m.n.m. do 596 

m.n.m. Nadmorská výška obce Litava je 430 m.n.m. 

Kataster obce susedí s obcami Lackov, Trpín, Cerovo, Čebovce, Plachtince, Zemiansky 

Vrbovok a Sucháň. Najbližším mestom je okresné mesto Krupina.  

Rozloha katastrálneho územia obce je 1 581 ha. K obci prináležia lazy – Belakov, 

Kováčove lazy, Dolinka, Pereš, Dúbravka, Jasenie, Rakytie, Kamasove lazy. Z celkového 

územia obce tvorí orná pôda 775 ha, trvalé trávne porasty 762 ha a záhrady 10 ha, čo 

odzrkadľuje dlhoročné poľnohospodárske zameranie obce.  Na území obce prevláda mierne 

teplé podnebie južného Slovenska. 

Prirodzenými rastlinnými spoločenstvami sú dubovo-hrabové lesy karpatské, prevláda 

v nich dub letný a dub zimný, hrab obyčajný, jaseň poľný, čerešňa vtáčia. Hlavnými drevinami 

pri potokoch sú jaseň úzkolistý, brest a dub letný. V chotári, ktorý má 21,13 km2 , vidieť okrem 

mnohých druhov vtáctva najmä srnčiu, diviačiu a jeleniu zver.  
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Obec Litava je začlenená do Mikroregiónu Východný Hont, združenie obcí, kam ešte 

patria obce Lackov, Senohrad, Cerovo, Sucháň, Dačov Lom, Príbelce, Dolné Plachtince, 

Stredné Plachtince a Horné Plachtince. Hlavnou úlohou je prezentovať a zachovávať kultúrne 

a prírodné dedičstvo regiónu a realizovať projekty na zvýšenie miery využitia potenciálu 

regiónu pre rozvoj cestovného ruchu, rozvíjať služby a produkty, podporovať malé a stredné 

podnikanie. 

Laznícke osídlenie, kopcovitý terén, množstvo lesov, krásna príroda a pstruhové potoky 

sú predpokladom pre oddych, turistiku, rybárstvo a poľovníctvo. 

 

5.2. Demografické údaje  

Obec Litava patrí do kategórie malých obcí. Podľa Štatistického úradu SR živo v obci 

k 31.12.2015 žilo v obci 767 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, z toho 384 mužov a 383 

žien. Vekové zloženie obyvateľstva je nasledujúce:  

Veková 

skupina 

4 a 

menej 
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 94 spolu 

Počet 48 44 55 65 426 57 43 28 1 767 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Demografický vývoj obce: 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obyvateľov k 1.1.2015 774 774 767 769 768 

Živonarodení 14 7 11 11 9 

Zomretí 6 6 8 8 8 

Prirodzený prírastok +8 +1 +3 +3 +1 

Prisťahovaní na TP 6 8 5 6 4 

Vysťahovaní z TP 14 16 8 8 6 

Migračné saldo -8 -8 -3 -2 -2 

Celkový prírastok 0 -7 0 1 -1 

Počet obyvateľov k 31.12.2015 774 767 767 768 767 

z toho : muži 377 381 385 385 384 

             ženy 397 386 382 383 383 

Hustota obyvateľstva na 1 km2 34,98 34,82 34,67 34,69 34,69 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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5.3. Ekonomické údaje  

K 31.12.2015 bolo z 368 ekonomických aktívnych obyvateľov nezamestnaných 85, 

z toho 44 mužov a 41 žien, čo predstavovalo mieru nezamestnanosti 23,10%. Evidovaná 

mierna nezamestnanosti okresu Krupina predstavovala 20,33%.  

Obec Litava sa snaží ponúknuť prácu nezamestnaným občanom prostredníctvom 

malých obecných služieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôžu nájsť uplatnenie na trhu práce 

využili na udržiavanie svojich doterajších zručností a pracovných návykov a zároveň zlepšovať 

životné prostredie, ekonomické a sociálne podmienky v obci. 

 

5.4. Symboly obce 

Symbolmi obce sú erb, vlajka a pečať. 

 

    

 

Erb obce Litava tvorí v strede vodorovne postavený lemeš, nad jeho hrotom kolmo 

postavené čerieslo. Na lemeši stojí bažant, za ním sú dve kvetiny margarétok a dve hviezdičky. 

V spodnej časti sú dve palmové ratolesti. 

 

5.5. História obce  

Litava už v stredoveku patrila početnosťou svojho obyvateľstva k významným obciam. 

V listine z roku 1135, v ktorej sa obec spomína prvýkrát, je zaznamenaná už ako „villa Lytua“, 

čo bolo označenie pre obce vyššieho rangu. Už v tomto roku tu stála románska kaplnka. 

Najstaršia časť kostola pochádza z roku 1168. 

Pôvod kostola spája tradícia s menom uhorského kráľa Belu IV., ktorý keď vraj utekal 

pred Tatármi (12. apríla 1241 z prehratej bitky pri rieke Slaná), v týchto končinách prišiel 

k osviežujúcemu potoku, pri ktorom si so svojím vojskom odpočinul a na pamiatku toho tu vraj 

dal postaviť kostol. Dodnes sa časť chotára volá Belakov. 

Vďaka kostolu a farnosti bola obec už od 12. storočia akýmsi duchovným, resp. 

kultúrno-spoločenským strediskom kraja. V 15. storočí bola mýtnym miestom. V roku 1496 
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mala už svoj mlyn, v roku 1613 bola v strede obce drevená škola a od roku 1811 murovaná 

škola. 

V roku 1948 mala obec 899 obyvateľov a v tomto roku začal premávať prvý 

autobusový spoj do mesta Krupina. 

Litava patrila o obciam, kde jednotné roľnícke družstvo vzniklo pomerne neskoro, 

ustanovujúca schôdza bola 22.03.1958. V roku 1958 sa zaviedol miestny rozhlas, v roku 1961 

nové priestory pre miestny národný výbor. V roku 1964 sa otvorili potraviny a pohostinstvo. 

Na prelome 60. a 70. rokov sa vybudoval vodovod, v roku 1972 nová materská škola. V roku 

1985 bol skolaudovaný nový kultúrno-spoločenský dom, v roku 1986 detské jasle. V roku 1988 

sa postavila prístavba predajne rozličného tovaru. V roku 1992 bolo otvorené antukové ihrisko 

a spustená káblová televízia. Nový dom smútku bol skolaudovaný v roku 1996. V roku 1997 

bola vybudovaná podstatná časť miestnych komunikácií asfaltovým povrchom a cestných 

rigolov. 

V roku 2005 bolo vykonané zateplenie kultúrno-spoločenského domu za pomoci 

nenávratných finančných prostriedkov EÚ, v roku 2008 reštaurácia  súsošia Kalvária 

s príspevkom dotácie Ministerstva kultúry SR, v roku 2009 vybudované nové multifunkčné 

ihrisko s umelou trávou s finančnou podporou Úradu vlády SR a v roku 2010 rekonštrukcia 

miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, chodníkov a verejného osvetlenia s podporou 

nenávratného finančného príspevku EÚ z programu rozvoja vidieka. 

Obec zároveň z vlastných finančných prostriedkov investovala do detských ihrísk, 

opráv miestnych komunikácií v lazoch, bezdrôtového rozhlasu v lazoch, spomaľovacích prahov 

v obci, cestného rigolu v obci. 

 

5.6. Pamiatky  

Súčasný farský kostol, ktorý je zasvätený sv. Margite Antiochijskej má dlhú históriu. 

Na mieste pôvodnej kaplnky v románskom štýle bol sčasti na jej základoch postavený gotický 

kostol. Jeho stavba sa uskutočnila v rozpätí rokov 1320 – 1340. 

V kostole sú viaceré hnuteľné kultúrne pamiatky – plastiky svätcov, vzkriesenia, 

madony, ukrižovaného, obrazy svätcov, neskorobaroková kazateľnica, gotická kamenná 

krstiteľnica zo 14. storočia. Vedľa fary sa nachádza súsošie Kalvária z roku 1807, postavené 

v ľudovo-barokovom štýle. V centre obce je zreštaurovaná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 

1867. 

 

 



Individuálna výročná správa obce Litava za rok 2015 

 

                                                                     13 

5.7. Významné osobnosti obce 

K významným osobnostiam, ktorí pôsobili v Litave a ich činnosť mala celoslovenský 

význam patrili dvaja katolícki kňazi: Karol Trangus a Andrej Trenkus. 

Karol Trangus ukončil štúdium teológie v bratislavskom generálnom seminári v roku 

1792. Na litavskú farnosť prišiel v roku 1805 a tu aj zomrel v roku 1829. Bol zanieteným 

prívržencom Antona Bernoláka. V Litave založil nedeľnú školu, učil bernolákovskú slovenčinu 

a rozširoval všeobecné vedomosti jej obyvateľov. 

Andrej Trenkus sa narodil 29.02.1836 vo Veľkých Kozmálovciach. Teológiu študoval 

vo Viedni. Do Litavy prišiel v roku 1879, kde aj 16.06.1886 zomrel. Zaoberal sa štúdiom dejín 

a osvetovou prácou v poľnohospodárskej oblasti. Publikoval viaceré články zo slovenských 

dejín. Známa bola jeho práca „Hlavné pravidlá v poľnohospodárstve“, ktorá bola publikovaná 

v Skalici v roku 1866. 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečujú školské zariadenia, ktoré 

sú všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

Základná škola  - pre ročníky 1. – 4., ktorú navštevuje v školskom roku 2015/2016 35 žiakov. 

Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Klára Baculíková. Činnosť a prevádzka školy je 

financovaná prostredníctvom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený 

výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívnymi prostriedkami a nenormatívnymi 

prostriedkami. 

Materská škola - ktorú navštevuje priemerne 15 detí. Riaditeľkou materskej školy je Katarína 

Pálková. Činnosť a prevádzka školy je hradená z rozpočtu obce a nenormatívnymi 

prostriedkami zo ŠR určenými pre 5-ročné deti v MŠ. 

Školský klub detí - ktorý pôsobí v rámci základnej školy a navštevujú ho žiaci základnej školy. 

Vedúcou vychovávateľkou je Alenka Zaťková. Činnosť a prevádzka školského klubu detí je 

hradená z rozpočtu obce.   

Školská jedáleň - pre deti materskej a základnej školy, zamestnancov na úseku škôl. Vedúcou 

školskej jedálne je Soňa Dvorská. Činnosť a prevádzka školskej jedálne je hradená z rozpočtu 

obce. 
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Školopovinné deti z obce navštevujú základné školy v Cerove, Senohrade, Bzovíku a Krupine. 

Najbližšie stredné školy, ktoré študenti navštevujú sú v Krupine, Zvolene a v Banskej Bystrici. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

Základná zdravotná starostlivosť pre občanov je zabezpečovaná v zdravotníckom 

zariadení v Bzovíku, v ktorom pôsobí obvodný lekár pre dospelých. Ďalšia základná a odborná 

zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v Krupine, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom 

siete zdravotníckych zariadení pre obyvateľov regiónu. Občania obce využívajú zdravotnícke 

zariadenia aj vo Veľkom Krtíši, Zvolene, Banskej Bystrici. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Starostlivosť o starších obyvateľov je riešená prostredníctvom Spoločného obecného 

úradu v Krupine formou poskytovania opatrovateľskej služby. Zároveň sociálne služby sú 

poskytované prostredníctvom Charity Lackov – Dom božieho milosrdenstva. 

V roku 2015 bolo Komunitné centrum LITAVA zaregistrované ako poskytovateľ 

sociálnych služieb, ktoré bolo zapojené do realizácie Národného projektu komunitných centier. 

Vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, 

komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately.  Prostredníctvom poskytovania 

komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo 

stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych sociálnych 

problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i individuálnej 

úrovni. Sociálne poradenstvo poskytovala aj Terénna sociálna práca.  

 

6.4. Kultúra 

 Kultúra v obci je nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa 

vlastných obyvateľov. Je prejavom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla 

a regiónu. 

Kultúrna aktivita v obci Litava má vidiecky charakter. Na organizácii spoločenského 

života sa podieľa aj miestna samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé podujatia 

alebo spolupodieľaním sa na organizovaní samotných podujatí. 

Obec organizuje kultúrne a športové podujatia miestneho pravidelného alebo 

nepravidelného charakteru. Medzi pravidelné podujatia patria: fašiangový ples, oslavy ku dňu 

matiek, oslavy pri životných jubileách občanov, deň úcty k starším, klobásový festival. 
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K nepravidelným podujatiam patria: stavanie mája, oslavy výročia obce, dobrovoľnícke 

hasičské súťaže, futbalové turnaje, turistické výlety. Vzhľadom na rozlohu obce a počet 

obyvateľov je počet organizovaných podujatí dostatočný.  

Pre obyvateľov obce je ku kultúrnym, spoločenským a športovým aktivitám 

a podujatiam k dispozícii kultúrny dom, obecná knižnica, klub dôchodcov, detské ihriská, 

antukové ihrisko, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko. 

Pre ďalšie kultúrne vyžitie občania využívajú podujatia v priľahlých obciach 

a v Krupine, kde sa často naši občania a starosta prezentujú. Ide o podujatia ako Tradičná chuť 

Hontu, dobrovoľné hasičské súťaže a pod. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Slovenská investičná spoločnosť, s.r.o., - prevádzka Ranč u Ňuňa,  

- Ľubomír Vician – Stolárstvo,  

- Katarína Uramová – výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov,  

- Anna Šinčoková FUSA – výroba ponožiek, 

- Predajňa Coop Jednota Krupina, 

- Rozličný tovar Anna Turanová, 

- Pohostinstvo Mária Račeková R&R, 

- Pohostinstvo Mária Priškinová. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Družstvo AGRA Litava, 

- SHR Pavel Mojžiš. 

Súkromné podnikanie sa v obci sústreďuje predovšetkým do činnosti fyzických osôb 

zameraných na podnikanie v oblasti obchodu, poľnohospodárstva a remeselníckych služieb. 

Na území obce pôsobí aj poľovnícke združenie Bažant a Urbárska spoločnosť Litava – 

pozemkové spoločenstvo. 

Plnenie funkcií obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, 

pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, 

starostlivosti o životné prostredie zabezpečuje Spoločný obecný úrad, ktorý má sídlo Mesto 

Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina. 

 

 

 

 



Individuálna výročná správa obce Litava za rok 2015 

 

                                                                     16 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2015. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako schodkový  a  kapitálový   rozpočet ako  prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2014 uznesením č. 27/2014. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.05.2015 uznesením č. 28/5/2015 

- druhá zmena schválená dňa 28.08.2015 uznesením č. 47/6/2015 

- tretia zmena  schválená dňa 27.11.2015 uznesením č. 58/7/2015. 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

 
 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

plnenia 

rozpočtu 

%  

plnenia 

rozpočtu 

upravený 

%  

plnenia 

rozpočtu 

schválený 

Príjmy celkom 414 655,00 465 771,51 463 256,71 99,46 111,72 

z toho :      

Bežné príjmy 314 655,00 395 726,29 396 345,73 100,16 125,96 

Kapitálové príjmy 100 000,00 67 288,00 64 153,76 95,34 64,15 

Finančné operácie príjmové 0,00 2 757,22 2 757,22 100,00  

Výdavky celkom 414 655,00 465 771,51 459 905,18 98,74 110,91 

z toho :      

Bežné výdavky 319 655,00 403 483,51 397 363,52 98,48 124,31 

Kapitálové výdavky 95 000,00 62 288,00 62 541,66 100,41 65,83 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00   

Rozpočet  0 0 3 351,53   
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 396 345,73 

Bežné výdavky spolu 397 363,52 

Bežný rozpočet -1 017,79 

Kapitálové  príjmy spolu 64 153,76 

Kapitálové  výdavky spolu 62 541,66 

Kapitálový rozpočet  1 612,10 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 594,31 

Vylúčenie z prebytku  1 037,03 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -442,72 

Finančné operácie príjmové 2 757,22 

Finančné operácie výdavkové 
 

Rozdiel finančných operácií 2 757,22 

PRÍJMY SPOLU   463 256,71 

VÝDAVKY SPOLU 459 905,18 

Hospodárenie obce  3 351,53 

Vylúčenie z prebytku 1 037,03 

Upravené hospodárenie obce 2 314,50 

 
 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý schodok bežného rozpočtu vo 

výške 1 017,79 EUR. Schodok bežného rozpočtu je krytý nevyčerpanými finančnými 

prostriedkami z roku 2014 cez finančné operácie príjmové. Bilancia kapitálových príjmov 

a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 1 612,10 EUR. 

Výsledok hospodárenia podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v.z.n. je prebytok vo výške 594,31 EUR. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) 

a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 1 037,03 EUR, a to na prevádzku 

Základnej školy v Litave – normatívne prostriedky. 

Upravený výsledok hospodárenia za rok 2015 je schodok vo výške -442,75 EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť zostatok upraveného hospodárenia obce 

za rok 2015 vo výške 2 314,50  EUR ako finančné operácie príjmové na kapitálové výdavky 

v roku 2016.  

 

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018      

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok  

2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 463 256,71 326 855,00 326 855,00 326 855,00 

z toho :     

Bežné príjmy 396 345,73 326 855,00 326 855,00 326 855,00 

Kapitálové príjmy 64 153,76 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 2 757,22 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 459 905,18 326 855,00 326 855,00 326 855,00 

z toho :     

Bežné výdavky 397 363,52 326 855,00 326 855,00 326 855,00 

z toho:     

01 Výkonné a zákonodarné 

orgány, finančné a rozpočtové 

záležitosti, zahraničné vzťahy 

 

 

128 117,03 93 351,00 93 351,00 93 351,00 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 384,57 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

05 Ochrana životného prostredia 11 495,60 12 000,0 12 000,00 12 000,00 

06 Bývanie a občianska 

vybavenosť 

10 671,17 

12 550,0 12 550,00 12 550,00 

08 Rekreácia, kultúra a 

náboženstvo 

38 658,71 

21 250,0 21 250,00 21 250,00 

09 Vzdelávanie 166 722,60 158 554,0 158 554,00 158 554,00 

10 Sociálne zabezpečenie 41 313,84 25 150,0 25 150,00 25 150,00 

Kapitálové výdavky 62 541,66 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 956 753,09 970 572,60 

Neobežný majetok spolu 902 281,69 909 865,09 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 740 067,69 747 651,09 

Dlhodobý finančný majetok 162 214,00 162 214,00 

Obežný majetok spolu 53 959,86 59 551,86 

z toho :   

Zásoby 166,41 110,92 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 878,36 1 632,49 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  976,19 2 817,89 

Finančné účty  51 938,90 54 990,56 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  511,54 1 155,65 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 956 753,09 970 572,60 

Vlastné imanie  673 067,61 467 661,47 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  3 845,81 3 845,81 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  669 221,80 463 815,66 

Záväzky 7 103,85 4 407,23 

z toho :   

Rezervy  500,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 757,22 0,00 

Dlhodobé záväzky 2 517,20 2 519,36 

Krátkodobé záväzky 1 329,43 887,87 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
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Časové rozlíšenie 276 581,63 498 503,90 

 

 

Prehľad finančných účtov k 31.12.2015 

Názov a číslo účtu ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 

Pokladnica                   686,67 730,76                

Ceniny – stravné lístky 0,00 70,40 

VÚB – bežný účet 6229412/0200 13 175,28 17 500,77 

VÚB – rezervný fond 1230006229412/0200 30 127,91 31 208,74 

VÚB – účet školskej jedálne 1668624053/0200 642,22 1 443,46 

VÚB – sociálny fond  3 959,62 2 506,62 

VÚB – dotačný účet ZŠ 1594131255/0200 3 171,08 1 529,81 

VÚB – fondový účet k projektu Rekonštrukcia KC 176,12 0,00 

SPOLU 51 252,23 54 990,56 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 

2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 Opis 

Odberatelia (311)   253,79 100,00 
pohľadávka na poplatku za 

prenájom sály KD 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 

obce (318)   
0,00 2 262,71 

pohľadávky na poplatkoch 

za komunálny odpad 

a platbu za vodu 

Pohľadávky z daňových príjmov 

obce (319) 
722,40 91,18 

pohľadávky na daniach 

z nehnuteľnosti a dani za 

psa 

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   976,19 2 817,89 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

 k  

31.12 2014 

Zostatok  

k  

31.12 2015 

Opis 

Dodávatelia (321)   1 295,16 887,87 

záväzky voči dodávateľom 

za poskytnuté služby a 

tovar 

Záväzky zo sociálneho fondu (472)   2 517,20 2 519,36 
záväzky zo sociálneho 

fondu 

Záväzky zo zúčtovania so 

subjektmi mimo verejnej správy 
33,27 0,00 

zostatok nevyčerpanej 

dotácie z r. 2014 
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Záväzky Zostatok  

k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 846,63 3 407,80 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov 
 Skutočnosť 

k  

31.12.2014 

Skutočnosť 

k 

31.12.2015 

NÁKLADY    

50 – Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu 27 561,68 65 781,90 

502 – Spotreba energie 21 426,85 24 478,20 

51 – Služby 

511 – Opravy a udržovanie 11 027,79 14 974,83 

512 - Cestovné 1 406,74 350,02 

513 – Náklady na reprezentáciu 505,42 497,23 

518 – Ostatné služby 57 453,23 39 610,55 

52 – Osobné náklady 

521  - Mzdové náklady 171 807,78 172 079,81 

524 – Zákonné sociálne poistenie 58 435,51 60 186,01 

525 – Ostatné sociálne poistenie 0,00 1 940,41 

527 – Zákonné sociálne náklady 4 701,88 9 884,05 

53 – Dane a  poplatky  0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

 549,23 2 624,51 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy DHM a DNM 60 918,62 60 751,62 

553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 
500,00 1 000,00 

56 – Finančné náklady 

561 – Predané cenné papiere a 

podiely 
6 970,73 0,00 

568 – Ostatné finančné náklady 3 111,12 3 509,49 

57 – Mimoriadne náklady  0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

585 – Náklady na transfery 

z rozpočtu obce ostatným 

subjektom verejnej správy 

2 392,77 3 236,21 

59 – Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 0,00 0,86 
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Náklady spolu  428 769,35 460 935,96 

VÝNOSY    

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

602 – Tržby z predaja služieb 11 353,46 14 162,08 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

 0,00 0,00 

62 – Aktivácia  0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

632 – Daňové a colné výnosy 

samosprávy 
189 786,52 202 121,31 

633 – Výnosy z poplatkov 0,00 9 222,77 

64 – Ostatné výnosy 

648 – Ostatné výnosy 

z prevádzkovej činnosti 
4 291,51 2 811,63 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

652 – Zúčtovanie zákonných 

rezerv z prevádzkovej činnosti 
6 984,08 0,00 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 
1 124,22 500,00 

66 – Finančné výnosy 

661 – Tržby z predaja CP a 

podielov 
150,00 0,00 

662 - Úroky 57,02 6,39 

67 – Mimoriadne výnosy  0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

693 – Výnosy samosprávy 

z bežných transferov zo ŠR a od 

iných subjektov verejnej správy 

362 820,05 183 103,85 

694 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo ŠR 

a od iných subjektov verejnej 

správy 

31 641,32 32 551,27 

697 – Výnosy samosprávy 

z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

66,73 333,27 

Výnosy spolu  608 274,91 444 812,57 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/ 

 
179 505,56 -16 123,39 

 

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -16 123,39 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Náklady v roku 2015 sú v porovnaní s rokom 2014 pomerne na tej istej úrovni. Výnosy v roku 

2015 sú v porovnaní s rokom 2014 rovnako pomerne na tej istej úrovni s výnimkou výnosov 

samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy, 

kde rozdiel bol spôsobený nesprávnym zúčtovaním kapitálových transferov jednorazovo do 

výnosov v roku 2014, čo malo za následok skreslenie hospodárskeho výsledku za rok 2014. 

Hospodársky výsledok za rok 2014 bol záporný v sume -10 233,32 EUR. 

 

9.1. Hospodárenie fondov 

Rezervný fond 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015     30 127,91    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  1 085,31      

                - ostatné prírastky (kreditné úroky a prevod poplatku z BÚ)  5,06 

Úbytky   - ostatné úbytky (bankové poplatky)  9,54       

KZ k 31.12.2015 31 208,74       

 

Sociálny fond 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 2 517,20   

Prírastky - povinný prídel  – 1,5 %                               

1 757,38       

Úbytky   - stravovanie                     1 454,52   

               - regenerácia PS             300,70    

KZ k 31.12.2015 2 519,36 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 91 639,00 normatívne prostriedky na úhradu nákladov ZŠ 

MV SR 3 675,00 
nenormatívne prostriedky – sociálne znevýhodnení žiaci 

ZŠ 

MV SR 1 038,00 nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy ZŠ 

MV SR 174,08 nenormatívne prostriedky – učebnice ZŠ 

MV SR 597,00 
nenormatívne prostriedky – príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 

UPSVaR Zvolen 5 026,00 príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi 

UPSVaR Zvolen 929,60 príspevok na školské pomôcky detí v hmotnej núdzi 

UPSVaR Zvolen 4 397,30 dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca obec 

UPSVaR Zvolen 2 837,04 rodinné prídavky – osobitný príjemca obec 

UPSVaR Zvolen 3 544,58 dotácia na menšie obecné služby – aktivačné práce 

MV SR 253,11 REGOB – prenesený výkon štátnej správy 

MV SR 1 864,69 Matrika – prenesený výkon štátnej správy 

MV SR 457,36 dotácia na Referendum 2015 

Európsky sociálny fond 18 309,53 Terénna sociálna práca – refundácia miezd 

Európsky sociálny fond 14 264,92 Komunitné centrum – refundácia miezd 

MPRV – Regionálny 

operačný program 
31 076,45 

projekt Rekonštrukcia Komunitného centra – na úhradu 

bežných výdavkov na vybavenie KC 

BBSK 1 300,00 dotácia na Litavský klobásový festival 

Slovenská investičná 

spoločnosť, a.s. 
300,00 dotácia na podporu dieťaťa v MŠ 

MPRV SR – Regionálny 

operačný program  
64 153,76 

projekt Rekonštrukcia Komunitného centra – na úhradu 

kapitálových výdavkov   

SPOLU 245 837,42 

z toho: 

bežné transfery           181 683,66 

kapitálové transfery     64 153,76 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 zo dňa 22.2.2008 

o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov v 

EUR 

Športový klub Litava  bežné výdavky na činnosť klubu 1 500,00 

CVČ Domček Krupina  dotácia na záujmové vzdelávanie detí (na 

základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 

01.12.2015 s Mestom Krupina) 

71,34 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2015 

V roku 2015 bol dokončený investičný projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu 

komunitného centra v obci Litava“, ktorý bol financovaný nenávratným finančným príspevkom 

v rámci Regionálneho operačného programu prostriedkami Európskej únie, štátneho rozpočtu 

s 5% spolufinancovaním z rozpočtu obce. Komunitné centrum bolo skolaudované v apríli 

2015, kedy začala aj jeho prevádzka. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Obec Litava v roku 2016 podala nasledovné žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

1. „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Litava“ 

 Pôdohospodárska platobná agentúra - Výzva „Program rozvoja vidieka na roky 

2014 – 2020“ 

 Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

 Aktivita 1 – výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 

 

2. „Rekonštrukcia materskej školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“ 

 Pôdohospodárska platobná agentúra – Výzva „program rozvoja vidieka na roky 

2014 – 2020“ 

 Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

 Aktivita 5 – investície do využívania OZE vrátane investícií spojených s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

 

Medzi priority, aktivity a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich 

rokoch obcou Litava vychádzajúcich zo schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja na roky 2014 -2020 Mikroregiónu Východný Hont patria: 

 Asfaltové úpravy miestnych komunikácií; 
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 Infraštruktúra k nájomným bytom, výstavba nájomných bytov; 

 Vybudovanie vodnej nádrže pre účely požiarnej ochrany a cestovného ruchu; 

 Vybudovanie cestných rigolov pri miestnych komunikáciách v lazoch; 

 Výstavba amfiteátra; 

 Výstavba nových autobusových čakární – obec, mlyn, družstvo, Priesek; 

 Rekonštrukcia priestorov v kultúrnom dome na ubytovňu resp. podnikanie; 

 Rekonštrukcia kotolne pre kultúrny dom a ZŠ; 

 Výstavba futbalového ihriska; 

 Oprava vonkajších omietok a strechy na MŠ a ZŠ; 

 Oprava miestneho rozhlasu a výmena rozhlasovej ústredni; 

 Oprava verejného osvetlenia; 

 Regulácia potoka Litavica v intraviláne obce; 

 Výstavba kováčskej vyhne pre zachovanie tradičného remesla (Rómovia); 

 Rekonštrukcia objektov na agroturistiku pre podnikateľov; 

 Výstavba požiarnej zbrojnice a garáži pre obecné autá; 

 Vybudovať pri kostole odstavnú plochu; 

 Zabezpečiť vypracovanie stavebných projektových dokumentácií na uvedené 

projektové zámery a zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov; 

 Pre zachovanie dedičstva predkov organizovať prezentačné podujatia (tradičné remeslá, 

hontianska čipka, výšivkárstvo a pod.); 

 Udržiavať folklórne tradície cestou miestnej folklórnej skupiny; 

 Obnoviť aktivity rómskeho detského tanečného súboru; 

 Vydať doplňujúcu monografiu o obci Litava k 885. výročiu prvej písomnej zmienky 

o obci v roku 2020; 

 Rozšíriť činnosť zboru pre občianske záležitosti novými obradmi pre občanov; 

 Venovať sústavnú pozornosť športovému vyžitiu obyvateľov obce (futbal, tenis, stolný 

tenis, hokej) a kultúrno  spoločenským stretnutiam s občanmi obce pri rôznych 

jubileách a tradíciách počas roka; 

 Zriadiť klub dôchodcov; 

 Vybaviť klub mládeže; 

 Zlepšiť materiálne vybavenie obecného hasičského zboru ; 
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 Zlepšiť a skrášliť životného prostredie (asfaltové plochy nahrádzať zámkovou dlažbou, 

výsadba stromov a kríkov na verejných priestranstvách, údržba zelene, kosenie burín 

a čistenie verejných priestranstiev); 

 Výstavba obecného kompostoviska; 

 Zabezpečiť triedený zber tuhého komunálneho odpadu; 

 Likvidácia divokých skládok komunálneho odpadu; 

 Doriešiť zber TKO v rómskej osade; 

 Využívať obnoviteľné zdroje energií na vykurovanie obecných priestorov aj 

domácností. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec Litava nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Litava nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám. 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Katarína Vicianová                           Schválil: Ľubica Tuhárska 

 

 

V Litave,  dňa 30.06.2016 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke.  


