
Obecné zastupiteľstvo Lipová   

Číslo: 79/2/2014-2 

 

Zápisnica 

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, konaného 

dňa 19. decembra 2014, t. j. v piatok, o 19.00 h v KD Lipová 

Program: 

 

   1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov  

       zápisnice.  

 

   2. Kontrola plnenia uznesení OZ z ustanovujúceho zasadnutia.  

 

   3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.    

 

   4. Schválenie komisií pri OZ v Lipovej, voľba predsedov a členov komisií. 

 

  5. Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia Obce Lipová k referendu v roku  

      2015.   

 

  6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová  k účtovnej závierke  

       k 31. 12. 2013, 

  a/  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej  

       účtovnej závierke k 31. 12. 2012,  

  b/  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej  

       účtovnej závierke k 31. 12. 2013.  

  

   7. Úpravy rozpočtu Obce Lipová v roku 2014.  

 

   8 . Zásady odmeňovania poslancov OZ.  

 

   9. Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2015.  

 

 10. Nájomná zmluva na prenájom nebytového priestoru.   

 

 11. Rôzne. 

 

 12. Diskusia. 

 

 13. Prehľad prijatých uznesení a záver.  

  

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová  Lipová, 16. 12. 2014  

Číslo: 79/2/2014-2 

Pozvánka 

 

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

zvolávam 

 

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 19. decembra 2014, t. j. v piatok, o 19.00 h v KD Lipová 

Program: 

 

   1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov  

       zápisnice.  

 

   2. Kontrola plnenia uznesení OZ z ustanovujúceho zasadnutia.  

 

   3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.    

 

   4. Schválenie komisií pri OZ v Lipovej, voľba predsedov a členov komisií. 

 

  5. Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia Obce Lipová k referendu v roku  

      2015.   

 

  6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová  k účtovnej závierke  

       k 31. 12. 2013, 

  a/  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej  

       účtovnej závierke k 31. 12. 2012,  

  b/  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej  

       účtovnej závierke k 31. 12. 2013.  

  

   7. Úpravy rozpočtu Obce Lipová v roku 2014.  

 

   8 . Zásady odmeňovania poslancov OZ.  

 

   9. Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2015.  

 

 10. Nájomná zmluva na prenájom nebytového priestoru.   

 

 11. Rôzne. 

 

 12. Diskusia. 

 

 13. Prehľad prijatých uznesení a záver.  

  
 Mgr. Tatiana Ölvecká                                             

                                                                                                                         starostka obce  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, konaného 

dňa 19. decembra 2014, t. j. v piatok, o 19.00 h v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROKOVANIE 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej  

    komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

     2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej zahájila a viedla starostka obce                     

Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala prítomných občanov a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Po nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatovala, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov a obecného zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

Návrhovú komisiu určila v zložení: Michal Andel, Andrej Gál a Ľubomír Puk.  

 

Volebnú komisiu určila v zložení: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.  

 

Mandátovú komisiu určila v zložení: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka a Mgr. Hana 

Mandáková.  

 

Za overovateľov zápisnice určila: Mgr. Hanu Mandákovú a Jozefa Kúkelu.  

 

Za zapisovateľku z dnešného zasadnutia určila: Mgr. Janu Hlavatú.  

 

     Starostka sa spýtala či má niekto doplňujúce body k programu alebo pripomienky 

k navrhovaným komisiám a overovateľom.  

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Petrušková sa spýtala pani starostky, či už riešila podnet p. 

Filagovej. P. starostka reagovala, že zatiaľ nebolo p. Filagovej zaslané písomné stanovisko.  

 

Starostka dala hlasovať o programe, tak, ako bol predložený dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 10/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program dnešného zasadnutia tak, ako bol predložený dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ Lipová  

 

Obsahová náplň: príloha k zápisnici pod písmenom  „A“.  

Dotazy a pripomienky: žiadne.  

 



Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

 

     Ďalším bodom bolo zriadenie obecnej rady. Vzhľadom na to, že bod zriadenie obecnej rady 

bolo presunuté na dnešné zasadnutie, požiadala starostka o jeho prerokovanie, keďže obecná 

rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo ju môže, ale aj nemusí 

zriadiť. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Volí ju obecné zastupiteľstvo na celé 

funkčné obdobie. Zákon umožňuje, aby obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolalo 

ktoréhokoľvek člena obecnej rady, ale aj celú obecnú radu. Zákon o obecnom zriadení 

obmedzuje počet členov obecnej rady maximálne na 1/3 z celkového počtu poslancov obecného 

zastupiteľstva. Obecná rada má charakter politického orgánu obecného zastupiteľstva, pretože 

v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán ako aj politických hnutí  a nezávislých 

poslancov v obecnom zastupiteľstve. Toto pravidlo platí nielen na začiatku volebného obdobia 

pri zriaďovaní obecnej rady, ale aj v jeho priebehu. Obecná rada má osobitné postavenie, 

pretože „slúži“ obom orgánom obce. Obecná rada je výkonným, iniciatívnym a kontrolným 

orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom starostu. Starostka obce požiadala 

poslancov, aby sa vyjadrili k zriadeniu resp. nezriadeniu obecnej rady. O slovo sa prihlásil 

poslanec MVDr. Kajan, podľa jeho názoru nepovažuje za potrebné zriadiť obecnú radu. Ostatní 

poslanci mali podobný názor.  Starostka obce sa vyjadrila, že obecné zastupiteľstvo sa bude 

stretávať tak často, ako to bude potrebné a aj mimo OZ na pracovných stretnutiach bude riešiť 

problémy týkajúce sa bežného života našej obce. 

Starostka obce dala hlasovať o zriadení obecnej rady.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

nezriaďuje  

obecnú radu.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

Kúkela, František Lukůvka, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec/ 

Proti:0. 



Zdržal sa: 1 / Ľubomír Puk /  

Uznesenie bolo schválené.  

      

4. Schválenie komisií pri OZ v Lipovej, voľba predsedov a členov komisií 

 

     Ďalej program pokračoval schválením komisie verejného poriadku a životného prostredia. 

V minulom volebnom období zastrešovali túto oblasť dve komisie. Starostka obce navrhla 

zlúčiť tieto oblasti do jednej. Zároveň požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k zriadeniu tejto 

komisie. Poslanec Lukůvka mal dotaz, či je navrhovaná komisia trojčlenná, starostka obce 

odpovedala, že áno. Starostka navrhla komisiu na ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia v zložení: predseda: MVDr. Milan Kajan, členovia: Andrej Gál a Ľubomír Puk  

a následne dala o komisii hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 13/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia v zložení: predseda:  

MVDr. Milan Kajan, členovia: Andrej Gál a Ľubomír Puk. 

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia Obce Lipová pre referendum, 

konané v roku 2015.   

 

     V tomto bode starostka obce informovala o nastávajúcom referende o rodine. Prezident 

Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásil referendum o rodine a určil deň jeho 

konania na sobotu 7. februára 2015. V referende oprávnení občania budú rozhodovať o týchto 

otázkach:  

 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?  

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie ( adopcia ) detí a ich následná výchova?  

 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?  

 

Na prípravu a konanie referenda je potrebné z hľadiska jeho organizačno-technického 

zabezpečenia realizovať  úlohy tak, ako sú definované v Harmonograme organizačno-

technického zabezpečenia Obce Lipová, ktorý obdržali poslanci OZ ako pracovný materiál. 



Starostka obce požiadala poslancov, aby zobrali Harmonogram organizačno-technického 

zabezpečenia Obce Lipová pre referendum o rodine v roku 2015 na vedomie.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 14/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia Obce Lipová pre referendum v roku 

2015.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k účtovnej  

    závierke k 31. 12. 2013  

 

Starostka obce požiadala účtovníčku obce, aby prítomných občanov a poslancov oboznámila 

so správou nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo k účtovnej závierke  

k 31. decembru 2013.  

 

Obsahová náplň: príloha k zápisnici pod písmenom „B“.  

Dotazy a pripomienky: žiadne 

 

a/ Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku  

    konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2012. 

 

Starostka obce požiadala účtovníčku obce, aby prítomných občanov a poslancov oboznámila 

so správou nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo ku konsolidovanej účtovnej závierke 

k 31. decembru 2012.  

 

Obsahová náplň: príloha k zápisnici pod písmenom „C“. 

Dotazy a pripomienky: žiadne.  

 

b/ Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku    

    konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2013. 

 

Starostka obce požiadala účtovníčku obce, aby prítomných občanov a poslancov oboznámila 

so správou nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo ku konsolidovanej účtovnej závierke 

k 31. decembru 2013.  

 

Obsahová náplň: príloha k zápisnici pod písmenom „D“ 

Dotazy a pripomienky: žiadne.  

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 15/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k účtovnej závierke  

k 31. 12. 2013. 

b/ Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31. 12. 2012. 

c/ Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31. 12. 2013.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

7. Úpravy rozpočtu Obce Lipová v roku 2014  

 

     Zasadnutie ďalej pokračovalo úpravami rozpočtu obce v roku 2014. Starostka obce 

požiadala účtovníčku obce Bolchovú, aby oboznámila prítomných poslancov s 

navrhovanými úpravami rozpočtu. V oblasti financovania sa obec riadi zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce je základným nástrojom 

finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh 

a funkcii obce v príslušnom rozpočtovom roku. Je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočet 

obce predstavuje finančné vzťahy obce k rozpočtom iných obcí, k rozpočtu vyššieho územného 

celku, do ktorého územia obec patrí. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa 

schváleného rozpočtu a počas roka sleduje vývoj hospodárenia, pričom v prípade potreby 

vykonáva zmeny v rozpočte, najmä zvýšením vlastných príjmov alebo znížením vlastných 

výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 

V rámci schváleného rozpočtu sa môžu vykonať zmeny presunom rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, ďalšou 

úpravou je povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj výdavkov a povolené prekročenie 

a viazanie finančných operácií. Z dôvodu plnenia úlohy zabezpečenia riadnych činností 

v oblasti školstva ako aj odpadového hospodárstve prišlo k navýšeniu výdavkov v školskej 

jedálni zakúpením termo-nádob, ktoré už nespĺňali prevádzkové podmienky. Preto bolo 

potrebné tieto nádoby zakúpiť a z toho dôvodu upraviť navýšenú položku o 300,- Eur. V oblasti 

odpadového hospodárstva obec je povinná vykonávať zbery veľkoobjemového odpadu. Obec 

robí 2x ročne zber veľkoobjemových kontajnerov. Pri týchto polročných zberoch občania 

vyložili viac odpadu, ako bolo predpokladané, čím sa zvýšili náklady na odvoz a uloženie cca 

o 1700,- Eur. Preto je navrhnutá úprava položky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Pri 

zostavovaní rozpočtu na rok 2014 obec schválila na dofinancovanie základnej školy sumu 

12 400 Eur. V septembri bežného roka prebieha zber údajov v počte žiakov k 15. septembru na 

školách a na základe toho prichádza k úprave normatívneho financovania pre školy. V našej 

škole sa znížil počet žiakov o dvoch, čo malo za následok výpadok v časti príspevkov od štátu 

k financovanie ZŠ. Na zabezpečenie vyučovacieho procesu a riadne ukončenie kalendárneho 

roka potrebuje škola ešte finančné prostriedky vo výške 1724,00 Eur. Pri tvorbe rozpočtu na 



rok 2014 poslanci schválili úsporné opatrenia a rozhodla o zrušení položiek odmeny 

zamestnancom obce a jej organizácii. Na základe pracovných výsledkov a celkového 

finančného stavu obce starostka navrhla úpravu mzdových prostriedkov zamestnancov obce na 

vyplatenie odmien pre všetky organizačné útvary vo výške 4400,00 Eur.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 16/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

úpravy rozpočtu  

- z položky odstupné použiť sumu 4 400,000 Eur na odmeny pre zamestnancov obce,  

- navýšenie položky všeobecný materiál pre ŠJ pri MŠ o sumu 300,00 Eur z položky údržba 

budovy MŠ,  

- položku nakladanie s komunálnymi odpadmi – odvoz veľkoobjemových kontajnerov navýšiť 

o sumu 1700,00 Eur z položky Mikroregión 

- navýšenie rozpočtu ZŠ na dofinancovanie o sumu 1724,00 Eur z položky úprava priestranstva 

za KD Lipová. 

   

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

     V súvislosti s potrebou priebežného upravovania plnenia rozpočtu, ako aj vzniku 

nepredvídaných výdavkov a v súvislosti s plnením úloh obce pre operatívnejšie konanie  

v zmysle platnej legislatívy – zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy bolo navrhnuté delegovať právomoc v oblasti úpravy rozpočtu na starostku obce, 

ktorá bude následne o týchto potrebách úpravy rozpočtu informovať obecné zastupiteľstvo. Ide 

o presuny finančných prostriedkov v rámci kapitol celého rozpočtu, pričom sa nebude meniť 

celková výška príjmov a celková výška výdavkov rozpočtu.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

deleguje 

právomoc starostke obce vykonať v odôvodnených prípadoch zmeny rozpočtu obce v priebehu 

rozpočtového roka samostatne spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, t. j. presunom rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 



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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

8. Zásady odmeňovania poslancov OZ 

 

Ďalším bodom dnešného rokovania bol bod zásady odmeňovania poslancov OZ. Starostka obce 

oboznámila poslancov, ale aj prítomných občanov, že zásady odmeňovania sa týkajú poslancov 

obecného zastupiteľstva a predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 

Poslancovi podľa návrhu Zásad odmeňovania patrí paušálna odmena 25,- Eur mesačne. 

Odmena sa vypláca polročne vo výplatnom termíne obce. Za každú účasť na rokovaní obecného 

zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 15,- Eur. Odmena sa vypláca polročne, vo 

výplatnom termíne za mesiac jún a december kalendárneho roka. Členom komisií obecného 

zastupiteľstva patrí odmena vo výške 25 Eur za každú účasť na zasadaní komisie. Poslancovi 

za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí. Zároveň starostka obce informovala, že 

poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny musí 

byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 

Starostka obce požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k zásadám odmeňovania. Poslanec Puk 

navrhol znížiť sumu 25 Eur na 15 Eur za každú účasť na zasadaní komisie. Poslanci sa k tomuto 

návrhu priklonili a súhlasili s ním. S návrhom pána Puka súhlasili aj ostatní prítomní poslanci. 

Po úprave textu v návrhu zásad v Čl. 3 Členovi komisii obecného zastupiteľstva patrí odmena 

vo výške 15,- Eur za každú účasť na zasadaní komisie dala starostka obce hlasovať za takto 

upravený návrh. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov OZ tak, ako bol návrh upravený na dnešnom zasadnutí. 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

 

9. Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2015  

 

     Ďalším bodom dnešného rokovania bolo prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015 a jeho 

schválenie. Starostka obce požiadala účtovníčku obce Bolchovú, aby stručne informovala 

poslancov o rozpočte. Zároveň uviedla, že k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2015 bolo 

uskutočnené aj verejné prerokovanie rozpočtu. Účtovníčka  obce informovala, že v oblasti 

rozpočtovníctva obce sa obec riadi zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zákonov. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce a je zhodný s kalendárnym rokom. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých 

sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám na území obce ako aj 



k obyvateľom žijúcim na území obce, vyplývajúce zo zákonov a všeobecne právnych predpisov 

a zmlúv. V zmysle uvedeného zákona o rozpočtových pravidlách § 4 ods. 5 obecné 

zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000, môže rozhodnúť o neuplatňovaní programu 

obce. Celkový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná 

zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Ak nie je rozpočet obce na 

nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra, hospodári obec podľa schváleného 

rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových 

výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka a obec nemôže 

poskytnúť zo svojho rozpočtu dotácie. V zmysle uvedeného zákona obec zostavuje návrh 

rozpočtu v predpísanej štruktúre s výhľadom na dva nasledujúce roky. Príjmy a výdavky 

rozpočtu na dva roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. 

Na Obecný úrad v Lipovej neboli predložené pripomienky k zverejnenému návrhu rozpočtu. 

Starostka informovala, že bola predložená žiadosť občianskeho združenia LIPOVIAN 

o príspevok z rozpočtu obce na rok 2015. Preto je navrhnutá úprava vo výdavkoch o sumu 500,- 

Eur  - príspevok pre OZ Lipovian a v tejto súvislosti navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 

položke správne poplatky o sumu 500,- Eur.  

 

 

,Starostka obce vyzvala p. Černotu zástupcu OZ LIPOVIAN, aby uviedol na aký účel budú 

využité požadované finančné prostriedky. P. Černota sa vyjadril, že počas celého roka sa snažia 

vyvíjať aktivity, či už športové alebo kultúrne podujatia a to v spolupráci s obcou. Starostka 

obce sa vyjadrila, že OZ LIPOVIAN bolo nápomocné či už pri čistení obce, alebo iných 

akciách, ktoré sa konali v minulých rokoch. Ďalej sa k svojej žiadosti vyjadril  JUDr. Šenkárik, 

predseda Poľovníckeho združenia JAVORINA. P. Šenkárik sa vyjadril, že požadované 

finančné prostriedky z rozpočtu obce 1000,- Eur budú použité na prevádzkové náklady, ale 

taktiež na opravu strelnice v Ondrochove  a úpravu jej okolia. Finančné prostriedky plánujú 

použiť taktiež na rekonštrukciu posedov a krmelcov pre zver v chotári. Poslanec p. Kúkela mal 

dotaz z akého dôvodu sa na strelnici v Ondrochove prestali konať tradičné streľby a varenie 

gulášu, čo bolo pre obyvateľov oboch častí obce zaujímavým využitím voľného času. P. 

Šenkárik sa vyjadril, že podobné akcie sa nekonajú z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov a obmedzením a novelizáciami zákonmi o poľovníctve a následne aj nezáujmu zo 

strany obyvateľov. Poslanec p. Mikulec sa vyjadril, že poľovníci by mohli byť nápomocní pri 

odhaľovaní problémov tvorby čiernych skládok, či už v chotári alebo v okrajových častiach 

obce, s čím súhlasil aj predseda združenia. Starostka obce potom požiadala hlavnú kontrolórku, 

aby predložila stanovisko k návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce Ing. Petrušková sa 

vyjadrila, že rozpočet považuje za vyrovnaný a odporúča jeho schválenie. Po vyjadrení hlavnej 

kontrolórky Ing. Peruškovej starostka vyzvala poslancov, či ešte majú doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k rozpočtu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky 

k návrhu rozpočtu, starostka obce dala hlasovať o dvoch návrhoch a to o zostavení rozpočtu 

bez programovej štruktúry a o schválení predloženého rozpočtu zo zapracovanými úpravami 

ako boli navrhnuté.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  19/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Lipová bez programovej štruktúry.  

 



Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

prerokovalo  

návrh Rozpočtu Obce Lipová na rok 2015 - 2017, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu rozpočtu obce a na základe prejednaného  

a/ schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2015 bez pripomienok  

b/ berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Lipová na roky 2016,2017. 

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

 

10. Nájomná zmluva na prenájom nebytového priestoru  

 

     V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov, so žiadosťou p. Blahovej, 

ktorá prevádzkuje predajňu s textilom v obecných priestoroch a končí jej nájomná zmluva  a 

žiada znovu o nájom týchto priestorov. Ročné nájomné doposiaľ predstavovalo sumu 579,80 

Eur. Starostka obce požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k žiadosti o nájom. Poslanci sa zhodli, 

že je dobré podporovať miestnych podnikateľov a súhlasia s nájmom obecného nebytového 

priestoru na prevádzkovanie predajne pre pani Blahovú na obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. Starostka obce dala hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 21/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru pre žiadateľku Máriu Blahovú, Lipová.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 



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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

11. Rôzne  

 

     Starostka obce oboznámila poslancov, že bod rôzne je doplnený o zmenu uznesenia 

ohľadom tvorby rezervného fondu. Obec v zmysle platnej legislatívy prerokovala záverečný 

účet Obce Lipová za rok 2013, kde bol vyčíslený prebytok hospodárenia v sume 8238,73 Eur a 

stanovená tvorby rezervného fondu vo výške 5054,73 Eur. Pri kontrole účtovných dokladov a 

prehodnotení zmluvy o kúpe motorového vozidla na splátky bolo zistené, že zmluva o kredit 

úvere bola nesprávne posúdená a uvedený výdavok bol účtovníčkou obce klasifikovaný ako 

úver a zaradený ako finančné operácie. Po prehodnotení zmluvy o kreditúvere bolo 

konštatované, že uvedený výdavok má byť zaradený ako kapitálový výdavok, nie ako úver. 

Obec po skončení rozpočtového roka spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do 

záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Prebytok 

rozpočtu sa zisťuje z bežného a kapitálového rozpočtu, bez započítania finančných operácií. Na 

základe uvedeného postupu, nesprávnou klasifikáciou výdavku, bol určený vyšší prebytok 

hospodárenia za rok 2013 a tvorba rezervného fondu bola stanovená vo vyššej výške o splátku 

autokreditu 3333,- Eur. Pre zosúladenie skutočnosti a tvorbu správnej výšky rezervného fondu 

aj v ďalšom období je potrebné zrušiť časť uznesenia o prebytku hospodárenia a jeho použití a 

prijať nové uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

ruší 

písmeno c/ uznesenie č. 360/2014 o vysporiadaní prebytku hospodárenia za rok 2013 a prijíma 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 23/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

vysporiadanie prebytku hospodárenia v sume 4 905,73 Eur zisteného podľa ustanovenia §10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:  

I. Tvorba fondu opráv bytov s ume 3 184,00 Eur. 

II. Tvorba rezervného fondu v sume 1 721,23 Eur.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 



     V súvislosti s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce bude potrebné 

prijať v zmysle zákona o účtovníctve a majetku obcí uznesenie ohľadom vyradenia majetku a 

rozpustenia nevymožiteľnej pohľadávky.  Obec eviduje v majetku obce budovu rodinného 

domu súpisné číslo 32 katastrálne územie Mlynský Sek, ktorú nadobudlo v predchádzajúcom 

období do majetku kúpou a je to budova pred Materskou školou v Lipovej. V priebehu roka 

prišlo k zrúteniu budovy a táto neslúži už na pôvodný účel. Nakoľko ide o nehnuteľný majetok, 

v zmysle zákona o majetku obcí ako aj zákona o účtovníctve je potrebné, aby obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo uznesením o vyradení z majetku obce. Z tohto dôvodu požiadala 

starostka obce poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie uznesenia o vyradení budovy z 

majetku obce dňom výmazu na liste vlastníctva katastrom nehnuteľností. O uvedenom návrhu 

dala starostka hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

vyradenie budovy rodinného domu súpisné číslo 32, parcela číslo 72/1, katastrálne územie 

Mlynský Sek, výmazom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1  

 

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

Ďalej účtovníčka obce Bc. Bolchová informovala prítomných poslancov v súvislosti 

s inventarizáciou majetku, záväzku a rozdielu majetku a záväzkov o nevymožiteľnej 

pohľadávke v súvislosti s bývalým PD Lipová. V zmysle § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve č. 

431/2002 Z. z. je obec povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku - vytvoriť opravné položky 

v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Opravné položky sa tvoria na základe 

opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti 

pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa vytvárajú 

k dlhodobému majetku, k zásobám, k pohľadávkam a k finančnému majetku. Opravné položky 

k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam pri ktorých je opodstatnené  predpokladať, že 

ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými  

sa vedie súdny spor o ich uznanie. Obec bolo povinná v takomto prípade vytvoriť opravnú 

položku k dani nehnuteľnosti voči Poľnohospodárskemu družstvu Lipová, ktoré bolo v 

konkurze. Nakoľko pohľadávka sa stala nevymožiteľnou z dôvodu výmazu tejto právnickej 

osoby z obchodného registra, je potrebné túto opravnú položku  k daňovej pohľadávke zrušiť 

uznesením obecného zastupiteľstva.  Starostka obce dala hlasovať o uvedenom.  

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zrušenie opravnej položky k daňovej pohľadávke voči neexistujúcemu PD Lipová vo výške 172 

54,53 Eur.  

Hlasovanie: 

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

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

Puk/ 

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

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

Proti:0. 

Zdržal sa:0.  

 

12. Diskusia 

     V diskusii sa o slovo prihlásil z radu poslancov Ing. Harmata, ktorý navrhol, aby bol v 

najbližšej dobe aktualizovaný rokovací poriadok. Poslanec p. Mikulec mal dotaz na starostku 

obce, komu patrí sýpka v Ondrochove. Podľa jeho názoru to tam nie je dostatočne oplotené 

a budova je v zlom technickom stave. Starostka obce prisľúbila, že obec vyzve majiteľa 

k náprave. V diskusii starostka predniesla myšlienku organizovania fašiangovej zabíjačky. Túto 

myšlienku poslanci prijali zo záujmom. Keď už nikto z prítomných poslancov ani občanom 

nemal žiadne diskusné príspevky, starostka obce diskusiu ukončila.  

13. Prehľad prijatých uznesení  

Uznesenie č. 10/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program dnešného zasadnutia tak, ako bol predložený dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

 

Uznesenie č. 12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

nezriaďuje  

obecnú radu.  

 

Uznesenie č. 13/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia v zložení: predseda: MVDr. 

Milan Kajan, členovia: Andrej Gál a Ľubomír Puk. 



 

Uznesenie č. 14/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia Obce Lipová k referendu v roku 2015.  

 

Uznesenie č. 15/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová o audite účtovnej 

závierky k 31. 12. 2012. 

b/ správu nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2012. 

c/ správu nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2013.  

 

Uznesenie č. 16/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

úpravy rozpočtu  

- z položky odstupné použiť sumu 4 400,000 Eur na odmeny pre zamestnancov obce,  

- navýšenie položky materiál pre ŠJ pri MŠ o sumu 300,00 Eur z položky údržba budovy MŠ,  

- položku nakladanie s komunálnymi odpadmi – odvoz veľkoobjemových kontajnerov navýšiť 

o sumu 1700,00 Eur z položky Mikroregión 

- navýšenie rozpočtu ZŠ na dofinancovanie o sumu 1724,00 Eur z položky úprava priestranstva 

za KD Lipová. 

   

Uznesenie č. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

deleguje 

právomoc starostke obce vykonať v odôvodnených prípadoch zmeny rozpočtu obce v priebehu 

rozpočtového roka samostatne spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, t. j. presunom rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.  

 

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov OZ tak, ako bol návrh upravený na dnešnom zasadnutí. 

 

Uznesenie č.  19/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Lipová bez programovej štruktúry.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

prerokovalo  

návrh Rozpočtu Obce Lipová na rok 2015 - 2017, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu rozpočtu obce a na základe prejednaného  

a/ schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2015 bez pripomienok  

b/ berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Lipová na roky 2016,2017. 

 

Uznesenie č. 21/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru pre žiadateľku Máriu Blahovú, Lipová.  

 

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

ruší 

písmeno c/ uznesenie č. 360/2014 o vysporiadaní prebytku hospodárenia za rok 2013 a prijíma 

nasledovné uznesenie 

 

Uznesenie č. 23/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

vysporiadanie prebytku hospodárenia v sume 4 905.73 Eur zisteného podľa ustanovenia §10 

ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:  

I. Tvorba fondu opráv bytov s ume 3 184,00 Eur. 

II. Tvorba rezervného fondu v sume 1 721,23 Eur.  

 

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

vyradenie budovy rodinného domu súpisné číslo 32, parcela číslo 72/1, katastrálne územie 

Mlynský Sek, výmazom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1  

 

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zrušenie opravnej položky k daňovej pohľadávke voči neexistujúcemu PD Lipová vo výške 172 

54,53 Eur.  

 

 

 

 



14. Záver 

     Po prerokovaní všetkých bodov rokovania starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

a ukončila 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

 

 

      Jozef Kúkela       Mgr. Hana Mandáková 

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  

 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká 

starostka obce  

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Hlavatá  

 

  


