
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo:79/2/2014-1 

 

 

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, konaného dňa  

29. novembra 2014, t. j. v sobotu, o 14.30 h v KD Lipová 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia.  

 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie  

     osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  

     zastupiteľstva. 

 

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

 

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 

 6. Vystúpenie starostky obce.   

 

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

 

 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

     zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.  

 

10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

 

11. Zriadenie komisií pri OZ – voľba  ich predsedov a členov.   

 

12. Schválenie inventarizačných komisií. 

 

13. Určenie platu starostu obce.  

 

14. Diskusia.  

 

15. Záver. 

 

 

 



Starostka obce Lipová 

Číslo: 79/2/2014- 1 Lipová, 24. 11. 2014  

 

Pozvánka 

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

zvolávam 

 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční dňa 29. 

novembra 2014, t. j. v sobotu, o 14.30 h v KD Lipová 

 

Program: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia.  

 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie  

     osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  

     zastupiteľstva. 

 

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

 

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 

 6. Vystúpenie starostky obce.   

 

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

 

 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

     zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.  

 

10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

 

11. Zriadenie komisií pri OZ – voľba  ich predsedov a členov.   

 

12. Schválenie inventarizačných komisií. 

 

13. Určenie platu starostu obce.  

 

14. Diskusia.  

 

15. Záver. 

  

 Mgr. Tatiana Ölvecká

      starostka obce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, konaného dňa  

29. novembra 2014, t. j. v sobotu o 14.30 h v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní 

 

sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROKOVANIE 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

     Slávnostné ustanovujúce zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej po 

odznení štátnej hymny otvorila a viedla novozvolená starostka obce Lipová Mgr. Tatiana 

Ölvecká. V úvode privítala všetkých prítomných na slávnostnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Starostka obce určila za zapisovateľku z ustanovujúceho zasadnutia Mgr. Janu Hlavatú                     

a za overovateľov zápisnice Michala Andela a Andreja Gála.  

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a  

    odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

    obecného zastupiteľstva 

 

     V tomto bode starostka obce požiadala predsedkyňu Miestnej volebnej komisie                             

Bc. Miroslavu Pilekovú, aby oznámila prítomných občanov s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 

 

Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce je prílohou k zápisnici pod 

písmenom „A“.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

     Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie Bc. Pileková vyzvala novozvolenú starostku obce 

Mgr. Tatiana Ölveckú aby zložila zákonom stanovený sľub starostu. Následne jej odovzdala 

insígnie obce, osvedčenie a požiadala ju aby sa ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia. 

Sľub novozvolenej starostky obce je prílohou k tejto zápisnici pod písmenom „B“.  

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

     Novozvolená starostka obce Mgr. Ölvecká vyzvala p. Michala Andela, ktorý získal 

v tohtoročných komunálnych voľbách najvyšší počet hlasov, aby prečítal sľub poslanca.                    

Po prečítaní sľubu starostka obce postupne menovala poslancov, aby slovom sľubujem 

a podpisom sľubu naplnili mandát poslanca obecného zastupiteľstva, zároveň im odovzdala 

osvedčenie o zvolení.  

 

Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva je priložený k tejto zápisnici pod 

písmenom „C“.  

 

6. Vystúpenie starostky obce 

 

     Po zložení sľubu poslancov starostka obce predniesla slávnostný príhovor, v ktorom 

poďakovala občanom za prejavenú dôveru  vo voľbách a poinformovala prítomných občanov 

ale aj novozvolených poslancov o zrealizovaných investičných akciách, ktoré boli uskutočnené 



počas predchádzajúceho volebného obdobia, ale aj o plánoch pre nastávajúce volebné obdobie. 

Novozvoleným poslancom zaželala veľa úspechov a občanov požiadala o aktívnu spoluprácu 

na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, aby spoločnými silami obec mohla napredovať 

a rozvíjať sa.  

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

     Ďalej zasadnutie pokračovalo a to schválením programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Starostka obce po nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatovala, že dnešné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, Ozrejmila, že ak by nebolo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Program ustanovujúceho 

zasadnutia poslanci obdržali a bol zverejnený na internetovej stránke obce a v úradných 

tabuliach obce Lipová. Starostka obce sa spýtala, či má niekto z poslancov doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k programu. Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, 

starostka obce dala hlasovať o programe ustanovujúceho zasadnutia OZ Lipová.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bol predložený dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

     zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Ďalším bodom programu bolo poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva. V zmysle platného zákona                                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  je potrebné poveriť poslanca, 

ktorý bude zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta pojednávajú o tom, že ak starosta obce nezvolá v zákonom 

stanovenej lehote zasadnutie obecného zastupiteľstva, alebo ak nie je prítomný, zvolá obecné 

zastupiteľstvo zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, alebo 

ak starostka neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie a zástupca starostu 

odmietne viesť obecné zastupiteľstvo. Starostka obce navrhla touto úlohou poveriť Ing. Mareka 

Harmatu. Spýtala sa či niekto z poslancov má ani iné návrhy? Nikto z prítomných nemal 

pripomienky a tak dala hlasovať.  

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

poveruje 

1. poslanca Ing. Mareka Harmatu zvolávaním a vedením zasadnutí obecných zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa: 1 / Ing. Marek Harmata /   

 

9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

     Ďalším bodom rokovania je voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Starostka 

informovala, že dnešné ustanovujúce zasadnutie OZ bude pre svoju prácu potrebovať pracovné 

komisie a to návrhovú, mandátovú a volebnú. Návrhová komisia sleduje priebeh rokovania, 

predkladané návrhy a obsah diskusie, predkladá k prerokovaným bodom programu návrhy 

uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele. Do návrhovej komisie 

navrhla poslancov: p. Michala Andela, p. Andreja Gála, p. Ľubomíra Puka. Nikto z prítomných 

nemal iné návrhy a tak dala o tomto návrhu hlasovať.   

 

Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: Michal Andel, Andrej Gál a Ľubomír Puk 

 

Návrhová komisia bude pracovať v schválenom zložení.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:1 / Michal Andel /  

 

    Starostka obce poinformovala prítomných o náplni mandátovej komisie. Mandátová komisia 

overuje doklady o zvolení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov. Zisťuje, 

či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu  alebo poslanca a to na základe nimi 

predložených a podpísaných čestných vyhlásení a podáva správu o svojich zisteniach obecnému 

zastupiteľstvu. Do mandátovej komisie navrhla: MVDr. Milana Kajana, Františka Lůkůvku 

a Mgr. Hanu Mandákovú.  



Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

mandátovú komisiu v zložení: MVDr. Milan Kajan, František Lůkůvka a Mgr. Hana 

Mandáková.  

 

Mandátová komisia sa ujala svojej funkcie v schválenom zložení. Mandátová komisia 

prekontrolovala čestné prehlásenia starostky obce a poslancov OZ, ktorí v nich prehlásili, že 

nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú zo svojim zvolením a konštatovala, že všetci novozvolení 

poslanci, ako aj starostka obce zložili zákonom predpísaný sľub. Na základe uvedenej správy 

poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 7/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Ľubomír 

Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:2  / František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková /  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

B. konštatuje, že  

1. novozvolená starostka obce Lipová Mgr. Tatiana Ölvecká 

zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: / Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk /  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

     Starostka obce konštatovala, že treťou pracovnou komisiou je volebná komisia, ktorá 

dohliada na priebeh volieb v prípade tajeného hlasovania na sčítanie hlasov a podáva OZ správu 

o výsledku volieb. Do volebnej komisie navrhla: Ing. Mareka Harmatu, Jozefa Kúkelu 

a Slavomíra Mikulca.  

 



Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstva v Lipovej  

schvaľuje 

volebnú komisia v zložení: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 7/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan,  František 

Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa: 2 / Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec /  

 

Volebná komisia bude pracovať v schválenom zložení.  

 

10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

 

     Ďalším bodom programu bolo zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. Starostka obce dala 

na zváženie obecnému zastupiteľstvu zriadenie obecnej rady. Obecná rada je zložená 

z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej 

členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov obecnej rady tvorí 

najviac tretina počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických 

strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je 

iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Obecná rada je 

spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie 

uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 

Vzhľadom k tomu, že je potrebné zistiť, aký budú mať na zriadenie obecnej rady novozvolení 

poslanci názor, či obecná rada bude požívať dôveru z pohľadu ostatných poslancov obecného 

zastupiteľstva, starostka obce navrhla ponechať zriadenie obecnej rady na najbližšie zasadnutie 

OZ Lipová. Poslanec MVDr. Kajan podporil návrh p. starostky a s uvedeným súhlasili aj ostatní 

poslanci.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

doporučuje 

presunúť schvaľovací proces obecnej rady na najbližšie zasadnutie OZ Lipová  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

 



11. Zriadenie komisií pri OZ – voľba  ich predsedov a členov 

 

     Ďalej zasadnutie pokračovalo a to zriadením komisií a voľby jej členov Aj vytvorenie 

komisií je vecou zváženia, aké sme odporučili vyššie pri obecnej rade. Komisie majú zmysel 

keď sú na svoju činnosť dobre odborne a metodicky pripravené so zverenej oblasti, ak prinášajú 

obecnému zastupiteľstvu dobré nápady a návrhy, ak vedia pred dôležitým rozhodnutím 

poskytnúť kvalitné odporúčania. Z uvedeného doporučujem na dnešnom ustanovujúcom 

zasadnutí schváliť len komisiu verejného záujmu. V zmysle ústavného zákona  č. 357/2004 Z. 

z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. ukladá dotknutým verejným funkcionárom povinnosť každoročne, vždy do 31. 

marca predkladať osobitnej komisii príslušného zastupiteľstva písomné oznámenie funkcií, 

zamestnaní činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Ďalej v zmysle uvedených 

zákonov sú verejní činitelia, spadajú pod jeho pôsobnosť povinní podať do 30 dní odo dňa, keď 

sa ujali výkonu verejnej funkcie / od zloženia zákonom stanoveného sľubu / písomné 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny 

rok. Z funkcionárov obce patrí pod túto pôsobnosť starosta obce. Preto starostka obce požiadala 

obecné zastupiteľstvo o schválenie komisie verejného záujmu a navrhla komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Marek Harmata, členovia: Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

predseda Ing. Marek Harmata a členovia: Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa: 1 / Slavomír Mikulec /  

 

12. Schválenie inventarizačných komisií 

 

     V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov o schválení 

inventarizačných komisií. Obec Lipová v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v 

znení neskorších predpisov vykoná Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku                       

a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31. 12. 2014. Inventarizácia je jednou                     

z podmienok preukázateľnosti účtovníctva a vykonáva sa spravidla pravidelne k 31. 12. 

príslušného kalendárneho roka. Ďalej informovala, že inventarizácia je jedným z nástrojov 

kontrolného systému organizácie. Obec Lipová pre vykonanie inventarizácie menuje všetky 

komisie pre všetky svoje organizačné útvary, ktorými sú obecný úrad, materská škola a školská 

jedáleň. Jednotlivé inventarizačné komisie vykonajú inventarizáciu na základe príkazu 

vedúceho účtovnej jednotky, ktorou je starostka obce. Inventarizácia predstavuje zisťovanie 

stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v porovnaní skutočnosti s evidenciou 

v účtovníctve. Súčasťou je inventúra, pri ktorej sa zisťujú a spisujú skutočné stavy k určitému 



dňu a to fyzickou inventúrou. Po tejto informácii starostka obce navrhla zloženia jednotlivých 

inventarizačných komisií a keďže nikto nemal iné návrhy, dala o týchto komisiách hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu                            

31. 12. 2014 v nasledovnom zložení: 

a/ Obecný úrad Lipová: MVDr. Milan Kajan, Ing. Marek Harmata a Bc. Eva Bolchová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

b/ Materská škola Lipová: Andrej Gál, Mgr. Hana Mandáková a Ivana Muchová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

c/ Školská jedáleň pri MŠ Lipová:  Michal Andel, František Lůkůvka a Anna Vaculová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír 

Puk/ 

Za návrh: 9/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lůkůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

13. Určenie platu starostu obce 

 

     Ďalším bodom programu zasadnutia bolo určenie platu starostu obce. O právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pojednáva zákon č. 253/1994 Z. z.                   

v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu 

starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie. 

Starostovi obe Lipová patrí plat určení v tretej platovej skupine od 1000 do 3000 obyvateľov a 

je to 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 



vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok, zaokrúhlený na celé euro nahor. Samozrejme starostovi patrí plat v rozsahu 

úväzku schváleného OZ pre celé ročné obdobie. OZ plat starostu zo zákona raz ročne prerokuje. 

Keďže osoba starostu sa nezmenila, starostka obce navrhla prerokovať plat starostu  aktuálne 

po vyhlásení priemernej mesačnej mzdy štatistickým úradom, čo by mohlo byť bežne do konca 

prvého štvrťroka 2015. Zatiaľ pre plat starostky obce Lipová patrí základný plat so zákona s 

nulovým navýšením prerokovaní minulým obecným zastupiteľstvom dňa 30. júna 2014 

uznesením č. 362/2014 vo výške 1632 Eur v rozsahu plného úväzku. Týmto sa daný bod 

považuje za splnený. Poslanci OZ zobrali toto konštatovanie na vedomie.  

 

14. Diskusia 

 

     V diskusii sa o slovo prihlásil p.  Štefan Harmata, ktorý zablahoželal novozvolenej starostke 

obce do funkcie a novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov v nasledujúcom 

štvorročnom období. Obci ponúkol v prípade potreby svoje skúsenosti z oblasti stavebného 

dozoru a pre obec si želá vzájomný rešpekt medzi starostkou a poslancami obecného 

zastupiteľstva.  

 

15. Záver 

 

     V závere starostka obce uviedla, že sa teší na plodnú spoluprácu novozvoleného 

zastupiteľstva a aktívnu účasť občanov na zasadnutiach OZ a všetkým zaželala príjemný zvyšok 

dňa. 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Hlavatá   

 

 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká 

   starostka obce  

 

 

 

 

 

 

     Michal Andel                                                                                 Andrej Gál 

overovateľ zápisnice                                                                    overovateľ zápisnice  

 

 

 

 
 

 


