Zhodnotenie
plnenia úloh 2015- 2018 v obci L I T A V A

Obecné zastupiteľstvo malo zriadenú jednu komisiu a to komisiu pre školstvo, šport
a kultúru, ktorej predsedníčkou bola poslankyňa Agnesa Rábotová a členovia komisie boli
Katarína Pálková, Denisa Vicianová, Dominik Augustín. Komisia sa podieľala na príprave
a organizovaní podujatí v obci. Žiaľ o niektoré podujatia bol slabý záujem zo strany občanov.
Tých podujatí sme organizovali veľmi veľa. Koncert, páračky , dni matiek, úcta k starším,
pletenie košíkov, oslavy obce , regionálna súťaž spevákov – Podp. stred.Zvolen, športové
podujatia, deň otcov , hasiči, Litavský klobásový festival, veľké hasičské cvičenie, zúčastnili
sme sa na Deň kroja v BB ....a mnoho ďalších. Prvý krát v histórii obce sme v našej obci
privítali prezidenta Slovenskej republiky.

V hospodárení obce sa každý rok hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom, nemali sme schodok
v hospodárení. Počas volebného obdobia sme nemali žiadny úver a nemáme ani teraz žiadne
úverové zaťaženie. Rozumným hospodárením a investovaním sme dokázali zabezpečiť všetky
plánované úlohy.
Obec za toto volebné obdobie za 3 ½ roka sme podali mnoho žiadostí o rôzne dotácie
a zapájali sme sa do všetkých projektov o NFP užitočných pre obec. Keďže takéto
vyhodnocovania projektov trvajú dlhšiu dobu nemáme všetky vyhodnotené, a samozrejme,
že nebudeme vo všetkých úspešní.
Obec sa zapojila sme sa do týchto investičných výziev od roku 2015 do 2018 do I. polroka
2018 bola vypracovaná ku všetkým podaným projektom projektová dokumentácia.
Z PPA o NFP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Litava .
Z operačného programu Kvalita životného prostredia o NFP “ Rekonštrukcia základnej
školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava.
PPA o NFP „Rekonštrukcia domu smútku“
Ministerstvo školstva – „Úspešnejší v škole- asistent do školy
Ministerstvo vnútra – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Slovenská agentúra životného prostredia ako Mikroregión Východný Hont- Obstaranie
kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO do každej domácnosti.
Slovenská inovačná a energetická agentúra – Rekonštrukcia materskej školy - úspora
energie a využitie OZE v obci Litava.
Okrem zabezpečovania administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby
a opráv objektov úradu, všetkých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a komunitného centra, bolo potrebné sa každodenne starať o údržbu a opravy verejných

priestranstiev, verejnej zelene, miestnych komunikácií a priepustov v obci a aj po lazoch,
verejného osvetlenia či miestneho rozhlasu, cintorína ,zabezpečovanie vývozu odpadov
a čistenie „čiernych skládok“, starostlivosť o občanov v oblasti sociálnych vecí a mnoho
ďalších každodenných aktivít. Spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša
každodenne veľa prekážok a problémov.

V roku 2015. Dokončenie Komunitného centra, zriadenie počítačovej miestnosti
a zaregistrovanie na BBSK podľa zákona. Do konca roka 2015 sa musela uviesť do prevádzky
ĆOV, kalibrácia, zapojenie SSE, metrológia. Natrela sa celá ohrada cintorína, urobila sa
rekonštrukcia záchodov WC v kultúrnom dome, kúpili sa nové stoličky a sklápateľné stoly,
nový bojler. Nové reflektory do KD.
Musela sa opraviť brána do požiarnej zbrojnice a tiež klimatizácia - kúrenie. V roku 2015 som
žiadala a aj sme dostali novú IVECO DAILY, ktorú nám prišiel osobne odovzdať minister
vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák so svojou delegáciou.

V roku 2016. Kúpa nového auta pre obec Škoda Fabia, medzi prvými obcami mapový
portál ktorý si môžete pozrieť na našej stránke –sú tam listy vlastníctva , parcely....a ostatné
veci .
Regulovanie, prehlbovanie nášho potoka. V 2016 som žiadala a dostali sme pre obec
povodňový vozík, údržba ciest po lazoch navozenie frézingu. Kompletná oprava striekačky
pre hasičov.

V roku 2017. Prerábanie kúpeľne v materskej škole. Navozili sme štrk po cestách po lazoch,
podávanie projektov.

V roku 2018. Oprava kultúrneho domu zo zadnej časti ,nové schody od zadného vchodu
KD. Nové autobusové zastávky Litava - Mlyn a Litava – Priesek, rekonštrukcia osvetlenia za
LED v celej obci. Rekonštrukcia domu smútku nová strecha . Úspešne schválený projekt
o NFP Rekonštrukcia materskej školy MŠ na ktorú sme dostali peniaze z Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry v sume 254 110,71 € z 5% spolufinancovaním. Ďalší úspešný projekt
NFP do ktorého sme sa zapojili ako Mikroregión Východný Hont sídlo Litava z 5%
spolufinancovaním, podľa zákona každá domácnosť musí kompostovať odpad, do každej
domácnosti dostanete veľký plastový zelený kompostér. Zapojili sme sa do výzvy
„Úspešnejší v škole“ boli sme úspešný a od septembra bude asistent v základnej škole
a Ministerstvo školstva nám bude preplácať mzdu asistenta. Teraz v septembri sa opravila
asfaltom cesta na Kováčove lazy.
Obec Litava bola v roku 2015, 2016, 2017 vyhodnotená ako obec s predpokladom
stabilného rozvoja.
Roky 2015, 2016, 2017 a ½ 2018 hodnotím kladne z hľadiska dosiahnutých ekonomických
výsledkov, kde sme dosiahli prebytok rozpočtu, čo vytvára podmienky a zdroje pre ďalší
rozvoj našej obce.
Ľubica Tuhárska- starostka obce

