
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2015-6 

          

 

 

 

Zápisnica 

 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 25. novembra 2015, t. j. v stredu, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

Program: 

 

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

   2. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Lipová: 

       - VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov 

       - Dodatok k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

         dochádzky v ZŠ 

       - Dodatok k VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na  

          čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach  

          v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipová. 

   4. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2015. 

   5. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   6. Inventarizačné komisie. 

   7. Žiadosť firmy Slovak Telekom o opätovný prenájom pozemku na telekomunikačné  

       zariadenie. 

   8. Zmluva o prenájme hnuteľných vecí firmou Surany Net.   

   9. Informácia o voľbách do NR SR v roku 2016. 

 10. Príprava rozpočtu obce Lipová na rok 2016.  

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Návrh na uznesenia a záver. 

  

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová Lipová, 13. 11. 2015 

Číslo: 79/2/2015- 6 

 

Pozvánka 

 

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

zvolávam 

 

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 25. novembra 2015, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová 

 

Program: 

 

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

   2. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Lipová: 

       - VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov 

       - Dodatok k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

         dochádzky v ZŠ 

       - Dodatok k VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na  

          čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach  

          v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipová. 

   4. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2015. 

   5. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   6. Inventarizačné komisie. 

   7. Žiadosť firmy Slovak Telekom o opätovný prenájom pozemku na telekomunikačné  

       zariadenie. 

   8. Zmluva o prenájme hnuteľných vecí firmou Surany Net.   

   9. Informácia o voľbách do NR SR v roku 2016. 

 10. Príprava rozpočtu obce Lipová na rok 2016.  

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Návrh na uznesenia a záver. 

  

   

         Mgr. Tatiana Ölvecká  

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápisnica 

 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 25. novembra 2015, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  

  a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O K O V A NIE 

 

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

zápisnice 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí už šieste, zahájila a viedla starostka 

obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Po 

nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starostka informovala, že program 

dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený poslancom OZ 

Lipová. Ďalej sa starostka spýtala, či má niekto z prítomných poslancov OZ doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k dnešnému programu. Poslanci nemali pripomienky k programu 

rokovania, preto starostka dala hlasovať: kto je za to, aby sa dnešné zasadnutie riadilo týmto 

programom? Poslanci sa jednohlasne zhodli na programe rokovania. Starostka konštatovala, že 

dnešné zasadnutie sa bude riadiť takto schváleným programom.  

Ďalej navrhla, aby volebná, mandátová a návrhová komisia pracovali v zložení: 

návrhová komisia: Michal Andel, Andrej Gál a Ľubomír Puk. 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka a Mgr. Hana Mandáková. 

volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec. 

Za overovateľov zápisnice navrhla: Jozefa Kúkelu a Františka Lukůvku. 

Za zapisovateľku zápisnice určila:  Mgr. Evu Bolchovú.  

Po prednesení návrhov jednotlivých komisií starostka obce dala hlasovať. 

Uznesenie č. 73/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli tieto predložené 

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 OZ z 5. zasadnutia   

 

Kontrola plnenia uznesení OZ z 5. zasadnutia je prílohou k zápisnici pod písmenom  „A“.  



Starostka obce informovala prítomných o plnení uznesení z posledného zasadnutia nasledovne: 

na piatom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č.  62 až č. 72. 

Prijaté uznesenia č. 62, č. 63, č. 68, č. 69, č. 72 -  nemali charakter poverenia konkrétnej osoby 

na ich plnenie.   

Ostatné uznesenia boli plnené nasledovne: 

Uznesením č. 64 bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na II. 

polrok 2015 – uznesenie splnené. 

Uznesením č. 65, č. 66 boli schválené úpravy rozpočtu obce Lipová – tieto boli zapracované 

v účtovníctve obce k 30. 09. 2015 v zmysle uznesenia – uznesenie splnené. 

Uznesením č. 67 bolo schválené vyradenie kníh v ObK Lipová pobočka Ondrochov – knihy 

boli vyradené – uznesenie splnené. 

Uznesením č. 70 bol schválený zámer nájmu obecného pozemku pre firmu LEGA, a. s. na 

výstavbu rodinných domov a následne uznesením č. 71 bola schválená nájomná zmluva  – 

nájomná zmluva bola podpísaná dňa 21. 9. 2015 – uznesenie splnené 

 

Po prednesení kontroly plnenia uznesení sa starostka spýtala poslancov, či majú pripomienky 

k plneniu uznesení. Poslanci nemali pripomienky, preto starostka dala hlasovať o uznesení.  

 

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ 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.  

 

 3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Lipová 

 

Poslancom boli doručené pracovné materiály - návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce 

Lipová. V tomto bode starostka obce požiadala pracovníčku obecného úradu Bolchovú, aby 

k jednotlivým návrhom VZN podala krátku informáciu. K návrhu VZN o volebnej kampani 

informovala, že na základe zákona 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a zmene a doplnení 

zákona 85/2005 Z. z. o politických stranách ako aj na základe vyhlásenia volieb do Národnej 

rady Slovenskej republiky v roku 2016, obec vypracovala VZN o vyhradení miest a 

umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane. Zákon určuje povinnosť obce 

vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov tak, aby vyhradená plocha zodpovedala 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín pred dňom konania 

volieb. Po registrácii kandidátnych listín politických strán obec vykoná rozdelenie vyhradených 

plôch, plochy označí číslami pre jednotlivé kandidujúce subjekty. Ak niektorý subjekt 

nevyužije možnosť umiestnenia plagátov, miesto zostáva voľné. Návrh VZN bol zverejnený na 



úradnej tabuli obce Lipová na dobu 15 dní. K návrhu VZN neboli podané pripomienky, 

starostka sa spýtala poslancov, či majú pripomienky k predloženému návrhu a nakoľko neboli 

pripomienky, starostka navrhla, aby toto VZN č. 1/2015 o miestach určených na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane do NR SR v roku 2016 poslanci schválili. Návrh 

VZN 1/2015 je prílohou zápisnice pod písmenom „B“. 

 

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 1/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2016. 

 

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 pracovníčka obecného úradu informovala o návrhu dodatku k VZN o určení miesta 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, nakoľko novelizáciou zákona číslo 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní, tzv. školského zákona, a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov boli zmenené termíny zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. Novelou zákona bol zápis určený v termíne od 1. apríla do 30 apríla. Preto 

obec vypracovala Návrh - Dodatok k VZN obce Lipová č. 7/2009 o určení miesta zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec 

Lipová. Dodatkom sa mení Článok II Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v bode 2. Návrh  Dodatku k VZN bol zverejnený  na 

úradnej tabuli obce Lipová na dobu 15 dní. K návrhu dodatku k VZN neboli podané 

pripomienky, starostka sa opýtala poslancov, či majú pripomienky k tomuto predloženému 

návrhu. Nakoľko neboli pripomienky, starostka navrhla, aby Dodatok k VZN č. 7/2009 poslanci 

schválili. Návrh Dodatku k VZN obce Lipová č. 7/2009  je prílohou zápisnice pod písmenom 

„C“. 

   

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

Dodatok k VZN obce Lipová č. 7/2009 o určení miesta zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec 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.  

 

Ďalej pracovníčka obecného úradu informovala, že vzhľadom na potrebnosť zosúladenia VNZ 

s uznesením poslancov obecného zastupiteľstva o výške mesačného príspevku rodiča na 

čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole a to zapracovaním do VZN, obec 

vypracovala dodatok k VZN obce Lipová č. 1/2008 o určení príspevku na pobyt dieťaťa 

v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipová, ktorým je školská jedáleň 

pri MŠ. Uznesením poslancov OZ v predchádzajúcom období bola upravená výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zo sumy 6,- eur na 

sumu 8,- eur, ktorá je v súčasnosti platná. Ďalej v návrhu dodatku boli upravené platné výšky 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov v zmysle platných predpisov. Návrh tohto Dodatku VZN bol 

zverejnený  na úradnej tabuli obce Lipová na dobu 15 dní ako aj doručený poslancom OZ. 

K návrhu VZN neboli podané pripomienky, starostka sa opýtala poslancov, či majú 

pripomienky k tomuto predloženému návrhu. Nakoľko od poslancov neboli pripomienky, 

starostka navrhla, aby tento Dodatok k VZN č. 1/2008 poslanci schválili. Návrh Dodatku k 

VZN 1/2008 je prílohou zápisnice pod písmenom „D“. 

  

Uznesenie č. 77/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok k VZN obce Lipová č. 1/2008  o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole 

a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 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.  

 

4. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2015. 

 

Poslancom bol doručený pracovný materiál „Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 

2015“. Pani starostka v úvode tohto bodu  informovala, že obci bola uhradená škodová udalosť 



v Materskej škole v Lipovej v sume 2600,- Eur, ďalej v krátkosti informovala o stave výberu 

daní z nehnuteľností od podnikateľov a občanov, pričom zdôraznila, že občania sú priebežne 

vyzývaní na úhradu daní a že rokovala s podnikateľskými subjektmi o plnení daňových 

povinností v rámci dane z nehnuteľností. Starostka požiadala účtovníčku obce Mgr. Ivanu 

Slobodníkovú, aby informovala poslancov o plnení rozpočtu obce. Pani Slobodníková stručne 

zhodnotila plnenia rozpočtu, že obec hospodári v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015, 

ktorý bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový a kapitálový 

schodkový. Schválený rozpočet po 3. zmene dňa 10.9.2015 je nasledovný – príjmy celkom 

608 983,70 Eur, z toho bežné príjmy 577 627,51 Eur, finančné operácie 27 933,69 Eur a príjmy 

rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 3 422,50 Eur. Výdavky celkom sú 608 983,70 

Eur z toho bežné výdavky 418 111,48 Eur, kapitálové výdavky 16 000,- Eur, finančné 

výdavkové operácie 13 230,- Eur, výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 

161 642,22 Eur. Vzhľadom na doterajšie plnenie rozpočtu je rozpočet naďalej vyrovnaný. 

Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2015  je v príjmovej časti na 73,06%, vo výdavkovej časti na 

66,82%. K 30. 9. 2015 je rozpočet obce prebytkový o sumu 37 992,30 Eur. Po informácii 

o plnení rozpočtu sa starostka spýtala na dotazy poslancov, nakoľko poslanci nemali 

pripomienky k plneniu rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2015, pani starostka predniesla 

návrh na uznesenia k tomuto bodu a dala hlasovať. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 

2015 je prílohou zápisnice pod písmenom „E“. 

 

Uznesenie č. 78/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 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.  

 

5. Úpravy rozpočtu obce Lipová  

 

V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že úpravy rozpočtu sú potrebné 

v súvislosti s investičným zámerom výstavby nájomných bytov v časti Ondrochov. 

Informovala o rokovaní s firmou Lega, s geodetmi a zástupcami Západoslovenskej energetiky 

vo veci elektrickej trafostanice a osadením nových 3 stĺpov elektrického vedenia pre tento 

projekt. Predbežná kalkulácia na projektovú dokumentáciu prestavuje sumu cca 4000,- Eur. 

Navrhovaná zmena rozpočtu sa týka presunu finančných prostriedkov bez navýšenia celkovej 

hodnoty výdavkov obce z položky výstavba garáže na položku prípravná a projektová 

dokumentácia. Poslanci k uvedenému návrhu presunu finančných prostriedkov nemali 

pripomienky, preto starostka dala hlasovať o uznesení. Hlasovanie bolo nasledovné: 



Uznesenie č. 79/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

rozpočtový presun z položky 717 001 výstavba garáže suma - 4000 Eur na položku 716 000 

prípravná a projektová dokumentácia +4000 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.  

 

Starostka obce ďalej predniesla navrhovanú úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti na oprave 

a údržbe verejného osvetlenia. Pre rok 2015 boli navrhované pre túto oblasť výdavky v sume 

1500,- Eur, ktoré v súčasnosti vzhľadom na doterajší priebeh opráv osvetlenia a vzhľadom  na 

ešte očakávané práce na odstránení nahlásených porúch na osvetlení a montáž vianočného 

osvetlenia je potrebné navýšiť o 2 400,- Eur. Plánované práce na osvetlenie prístupových 

komunikácií na cintoríny neboli k dnešnému dňu realizované v plnej výške a nie je už  

predpoklad realizácie do konca roka, preto finančné prostriedky na tejto položke navrhujeme 

presunúť na položku údržby verejného osvetlenia v sume 2400,- Eur. K uvedenému návrhu 

zaujali poslanci súhlasné stanovisko. Ďalej starostka informovala, že vzhľadom na poruchovosť 

verejného osvetlenia bude obec hľadať riešenie v podaní projektu na výmenu svietidiel. 

Poslanci k uvedenému návrhu presunu finančných prostriedkov nemali pripomienky, preto 

starostka dala hlasovať o uznesení. Hlasovanie bolo nasledovné: 

  

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

rozpočtový presun z položky 08.4.0 spoločenské služby 635 004 verejné osvetlenie – 2400 Eur 

na položku 06.4.0 verejné osvetlenie na  635 004 verejné osvetlenie + 2400 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.  

 

6.  Inventarizačné komisie. 

 

Starostka obce informovala poslancov o príprave inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu 31.12.2015. Starostka dala slovo pani účtovníčke     



Mgr. Slobodníkovej, ktorá informovala poslancov, že v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov starostka vydá príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre všetky organizačné zložky obce a to Obecný úrad 

Lipová, Materskú školu Lipová a Školskú jedáleň pri MŠ Lipová. Pre jednotlivé miesta navrhla 

inventarizačné komisie v nasledovnom zložení -  pre Obecný úrad Lipová za predsedu Andreja 

Gála a za členov Jozefa Kúkelu a Mgr. Ivanu Slobodníkovú, pre Materskú školu Lipovú za 

predsedu MVDr. Milana Kajana a za členov Ing. Mareka Harmatu a Ivanu Muchovú a pre 

Školskú jedáleň pri MŠ Lipová za predsedu Mgr. Hanu Mandákovú a za členov Slavomíra 

Mikulca a  Anna Vaculová. Starostka sa pýtala poslancov, či majú pripomienky k navrhnutým 

komisiám. Nakoľko neboli pripomienky, starostka dala hlasovať o uznesení a hlasovanie bolo 

nasledovné:  

 

Uznesenie č. 81/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

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

31.12.2015 nasledovné zloženie inventarizačných komisií:  

a/ Obecný úrad Lipová: predseda Andrej Gál, členovia Jozef Kúkela, Mgr. Ivana Slobodníková 

b/ Materská škola Lipová: predseda MVDr. Milan Kajan, členovia Ing. Marek Harmata, Ivana 

Muchová 

c/ Školská jedáleň pri MŠ Lipová: predseda Mgr. Hana Mandáková, členovia Slavomír 

Mikulec, Anna Vaculová. 

 

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. Žiadosť firmy Slovak Telekom o opätovný prenájom pozemku na telekomunikačné  

       zariadenie. 

 

V tomto bode starostka obce informovala o opätovnej žiadosti firmy Slovak Telekom 

o prenájom pozemku na telekomunikačné zariadenie. Obci bol doručený návrh nájomnej 

zmluvy, ktorý bol doručený aj poslancom a mali možnosť sa k nemu vyjadriť. Starostka taktiež 

pripomenula, že kontrola NKÚ poukázala na potrebnosť vyúčtovania rozdielu nájomného 

v dôsledku inflácie. Po preverení uvedenej skutočností za rok 2014 konštatovala, že za uvedené 

obdobie nebola taká inflácia, v dôsledku ktorej by obec mala upraviť výšku nájomného 

uvedenej firme. Nájomná zmluva je predložená na obdobie od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2020, 

výška nájomného zostáva v sume 995,82 Eur/ rok. Starostka sa pýtala poslancov, či majú 

pripomienky k návrhu zmluvy. Poslanci nemali pripomienky, preto starostka dala hlasovať 

o nájomnej zmluve. Nájomná zmluva je prílohou k zápisnici pod písmenom „F“. 

   

 



Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Nájomnú zmluvu s nájomcom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava na nájom 

pozemku KNC parcela č. 64/10 o výmere 100 m2, druh pozemku ostatné plochy, s predmetom 

nájmu umiestnenie a užívanie technologického zariadenia s dobou nájmu od 1.12.2015 do 

31.12.2020, za dohodnutú cenu 995,82 Eur/rok. 

 

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. Zmluva o prenájme hnuteľných vecí firmou Surany Net.   

 

V tomto bode starostka informovala o žiadosti firmy Surany Net o prenájom podporných stĺpov 

obecného rozhlasu na území obce Lipová za účelom poskytovania telekomunikačných služieb, 

ktorá bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí poslancov OZ. Obec vypracovala 

nájomnú zmluvu, ktorá bola doručená všetkým poslancom na pripomienkovanie. Vypracovaný 

návrh nájomnej zmluvy na stĺpy obecného rozhlasu bol doručený aj firme Surany Net, ktorá 

nemala pripomienky k návrhu nájomnej zmluvy. Zmluva je na obdobie do 30. 09. 2020, 

s výškou nájomného 20 Eur/ rok za každý aj začatý kalendárny rok. Nakoľko ani poslanci 

nemali pripomienky k návrhu nájomnej zmluvy, starostka dala hlasovať o uznesení. Nájomná 

zmluva je prílohou k zápisnici pod písmenom „G“. 

 

Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Nájomnú zmluvu s nájomcom Surany.Net, s. r. o., Poznanova 24, 942 01 Šurany, IČO 

44178107 na prenájom podporných stĺpov obecného rozhlasu na území obce Lipová na obdobie 

1.12.2015 do 30.11.2020 s nájmom vo výške 20,-Eur/rok, za každý aj začatý kalendárny rok.  

 

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. Informácia o voľbách do NR SR v roku 2016. 

 

V bode informácia o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 starostka 

obce informovala poslancov, že boli vyhlásené voľby do NR SR v roku 2016. O bližšiu 

informáciu o voľbách požiadala pracovníčku obce Mgr. Bolchovú, ktorá informovala 

prítomných, že rozhodnutím predsedu NR SR dňa 12. 11. 2015 boli vyhlásené voľby do NR 

SR na rok 2016 a určený termín konania volieb na sobotu 5. marca 2016. Zákonom bola určená 

lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starostom obce do 

termínu 4. december 2015. Na základe toho starostka obce určila volebné okrsky a volebné 

miestnosti nasledovne – volebný okrsok 1 pre časť Mlynský Sek, volebná miestnosť Kultúrny 

dom Lipová, volebný okrsok 2 pre časť Ondrochov, volebná miestnosť Kultúrny dom 

Ondrochov.  Ďalej informovala prítomných, že lehota na utvorenie okresných volebných 

komisií a okrskových volebných komisií bola stanovená do 11. januára 2016,  termín prvého 

zasadnutia komisií do 25. januára 2016. Taktiež informovala, že pre tieto voľby prišlo k zmene 

doručovania oznámení o mieste a čase volieb, ktoré nebude doručované každému voličovi, ale 

bude doručené 1 oznámenie na adresu. Prvé informácie o voľbách do NR SR v roku 2016, 

o spôsobe voľby, o voľbe poštou ako aj o vydaní voličských preukazov, boli zverejnené na 

internetovej stránke a v obci do 22. novembra v zmysle pokynov. Po informácii o voľbách 

starostka požiadala poslancov, aby informáciu o určení volebných okrskov a miestností v obci 

Lipová zobrali na vedomie.   

 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

informáciu starostky obce o volebných okrskoch a volebných miestnostiach v obci Lipová pre 

voľby do Národnej rady SR v roku 2016, ktoré boli určené nasledovne: 

a/ Volebný okrsok 1, pre časť Mlynský Sek, volebná miestnosť KD Lipová 

b/ Volebný okrsok 2, pre časť Ondrochov, volebná miestnosť KD Ondrochov.  

 

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. Príprava rozpočtu obce Lipová na rok 2016.  

 

K bodu príprava rozpočtu obce na rok 2016 informovala starostka, že na príprave rozpočtu 

intenzívne pracuje spolu s účtovníčkou obce, tvorba rozpočtu bude bodom rokovania na 

budúcom zasadnutí. V navrhovanom rozpočte v príjmovej časti plánujeme so zvýšením 

podielových daní, je predpoklad vyššieho príjmu transferu pre základnú školu, vzhľadom na 

počet detí. V kapitálovej časti plánuje obec s výstavbou nájomných bytov, úpravou parkoviska 

pred MŠ, ďalej so zateplením a úpravou fasády obecných budov. Obec podala žiadosti na 

zateplenie budov, no ešte nevieme, či nejaké dotácie dostaneme. Priebežne podávajú žiadosti 



o príspevok z rozpočtu obce miestne organizácie, o ich schválení budú poslanci OZ ešte 

rokovať. Návrh rozpočtu bude predmetom verejnej diskusie. 

 

11. Rôzne 

 

Starostka informovala, že v súčasnosti sa rieši oplotenie pri Kultúrnom dome v Ondrochove, 

od rodinného domu pani Sopkovej. Bude potrebné doriešiť ešte niektoré technické detaily. 

Taktiež informovala o priebehu výstavby kanalizácie v obci, zdôraznila, že táto investičná 

akcia západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ešte stále nie je dokončená, rozkopávkové 

povolenia na štátne cesty sú do konca novembra. Firmy ešte pracujú na miestnych 

komunikáciách. Taktiež informovala, že každý deň rieši problémy vznikajúce s touto akciou 

v obci, snaží sa pomôcť pri riešení problémov v prospech občanov a celej obce.      

 

12. Diskusia 

 

Starostka vyzvala prítomných do diskusie. Nakoľko poslanci nemali príspevky do diskusie, 

svoje dotazy dávali priebežne, starostka diskusiu ukončila. 

 

13. Návrh na uznesenia a záver 

 

Prehľad prijatých uznesení z 6 . zasadnutia OZ Lipová dňa 25. novembra 2015 

Uznesenie č. 73/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli tieto predložené 

dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 1/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2016. 

 

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

Dodatok k VZN obce Lipová č. 7/2009 o určení miesta zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Lipová.  

 



Uznesenie č. 77/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok k VZN obce Lipová č. 1/2008  o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole 

a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipová. 

 

Uznesenie č. 78/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2015. 

 

Uznesenie č. 79/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

rozpočtový presun z položky 717001 výstavba garáže suma - 4000 Eur na položku 716 000 

prípravná a projektová dokumentácia +4000 Eur.  

 

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

rozpočtový presun z položky 08.4.0 spoločenské služby 635 004 verejné osvetlenie – 2400 Eur 

na položku 06.4.0 verejné osvetlenie na  635 004 verejné osvetlenie + 2400 Eur. 

 

Uznesenie č. 81/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

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

31.12.2015 nasledovné zloženie inventarizačných komisií:  

a/ Obecný úrad Lipová: predseda Andrej Gál, členovia Jozef Kúkela, Mgr. Ivana Slobodníková 

b/ Materská škola Lipová: predseda MVDr. Milan Kajan, členovia Ing. Marek Harmata, Ivana 

Muchová 

c/ Školská jedáleň pri MŠ Lipová: predseda Mgr. Hana Mandáková, členovia Slavomír 

Mikulec, Anna Vaculová. 

 

Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Nájomnú zmluvu s nájomcom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava na nájom 

pozemku KNC parcela č. 64/10 o výmere 100 m2, druh pozemku ostatné plochy, s predmetom 

nájmu umiestnenie a užívanie technologického zariadenia s dobou nájmu od 1.12.2015 do 

31.12.2020, za dohodnutú cenu 995,82 Eur/rok. 

 

 

 



Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Nájomnú zmluvu s nájomcom Surany.Net, s. r. o., Poznanova 24, 942 01 Šurany, IČO 

44178107 na prenájom podporných stĺpov obecného rozhlasu na území obce Lipová na obdobie 

1.12.2015 do 30.11.2020 s nájmom vo výške 20,-Eur/rok, za každý aj začatý kalendárny rok.  

 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

informáciu starostky obce o volebných okrskoch a volebných miestnostiach v obci Lipová pre 

voľby do Národnej rady SR v roku 2016, ktoré boli určené nasledovne: 

a/ Volebný okrsok 1, pre časť Mlynský Sek, volebná miestnosť KD Lipová 

b/ Volebný okrsok 2, pre časť Ondrochov, volebná miestnosť KD Ondrochov.  

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila 6. zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

 

Zapísala:   Mgr. Eva Bolchová 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Jozef Kúkela                               František Lukůvka 

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  


