
Obecné zastupiteľstvo Lipová                                                                     

Číslo: 79/2/2015-7 

          

 

 

 

Zápisnica 

 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 16. decembra 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 6. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Lipová: 

       - VZN obce Lipová č. 2/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Lipová,  

       - VZN obce Lipová č. 3/2015 o financovaní školských zariadení zriadených na území obce  

          Lipová.     

   4. PHSR obce Lipová na roky 2015 - 2020. 

   5. Smernica o vybavovaní sťažností.  

   6. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2015.  

   7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2016 a Plán  

       kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2016.  

   8. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2016 a na roky 2017 – 2018.    

   9. Dodatok k zmluve ARRIVA Nové Zámky, a. s. o výške príspevku na autobusovú dopravu.  

 10. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej účtovnej  

       závierke k 31.12. 2014.   

 11. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej  

       účtovnej závierke k 31.12. 2014.  

 12. Návrh na zápis do kroniky obce Lipová.  

 13. Rôzne.  

 14. Diskusia.  

 15. Návrh na uznesenia a záver.   

  

   

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 16. decembra 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 siedme, zahájila a viedla starostka 

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

nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatovala, že okrem pána poslanca Františka Lukůvku, 

ktorý sa ospravedlnil, sú prítomní všetci ostatní poslanci obecného zastupiteľstva a obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pani starostka informovala, že program 7. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva Obce Lipová bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol 

doručený poslancom OZ Lipová. Následne pani starostka požiadala poslancov o zmenu 

programu rokovania – vypustenie bodu č. 12. ,,Návrh na zápis do kroniky obce Lipová“ a to 

z dôvodu neprítomnosti zodpovednej pracovníčky na rokovaní. Prítomní poslanci OZ proti 

zmene programu nenamietali, nikto z prítomných poslancov OZ nemal doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k predloženému programu rokovania OZ. Na základe uvedených 

skutočností pani starostka dala hlasovať: kto je za to, aby sa dnešné zasadnutie riadilo týmto 

pozmeneným programom?  Prítomní poslanci jednohlasne schválili programe rokovania. Pani 

starostka konštatovala, že 7. zasadnutie OZ v Lipovej 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, Andrej Gál a Mgr. Hana Mandáková. 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: Mgr. Hanu Mandákovú, Slavomíra Mikuleca. 

Za zapisovateľku zápisnice určila:  Mgr. Ivanu Slobodníkovú.  

Po prednesení návrhov zloženia jednotlivých komisií starostka obce dala hlasovať. 

Uznesenie č. 85/2015 

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

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0 Zdržal sa:0.  

 



 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 6. zasadnutia   

 

Kontrola plnenia uznesení OZ z 6. zasadnutia je prílohou k zápisnici pod písmenom  „A“.  

Pani starostka obce informovala prítomných o plnení uznesení z posledného zasadnutia 

nasledovne: na šiestom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č.  73 až č. 84. 

Prijaté uznesenia č. 73, č.74, č. 75, č. 76, č. 77, č. 78, č. 81, č. 84  -  nemali charakter poverenia 

konkrétnej osoby na ich plnenie.   

Ostatné uznesenia boli plnené nasledovne: 

Uzneseniami č. 79 a č. 80 boli schválené úpravy rozpočtu Obce Lipová – úpravy boli 

zapracované v účtovníctve obce priebežne - uznesenie splnené. 

Uznesením č. 82 bola schválená nájomná zmluva so spoločnosťou ,,Slovak Telekom, a. s.“ – 

nájomná zmluva bola podpísaná dňa 07.12. 2015 - uznesenie splnené. 

Uznesením č. 83 bola schválená nájomná zmluva so spoločnosťou ,,Surany.Net, s. r. o.“ – 

nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30.11. 2015 – uznesenie splnené. 

 

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

pripomienky k plneniu uznesení. Prítomní poslanci nemali pripomienky, preto pani starostka 

dala hlasovať o uznesení.  

 

Uznesenie č. 86/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 6. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

Kúkela, 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 :  

- ,,Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipová o poskytnutí dotácií z rozpočtu 

obce Lipová“, 

- ,,Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipová o financovaní školských 

zariadení zriadených na území obce Lipová“.  

V tomto bode pani starostka obce požiadala pracovníčku obecného úradu Mgr. Slobodníkovú, 

aby k jednotlivým návrhom VZN podala krátku informáciu. Oslovená pracovníčka k návrhu 

VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Lipová informovala, že predložený materiál definuje 

okruh subjektov, ktoré môžu požiadať o dotáciu, účel poskytnutia dotácie, kompetencie pri 



schvaľovaní dotácie, podmienky poskytnutia dotácie, uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie, 

spôsob zúčtovania dotácie. Predložený materiál definuje aj prílohy sprevádzajúce celý proces 

súvisiaci s dotáciou z rozpočtu obce. Pracovníčka informovala, že predložený materiál bol 

spracovaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

predpisov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová na dobu 15 dní.  

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

pripomienky k predloženému návrhu. Nakoľko zo strany poslancov neboli predložené 

pripomienky, starostka doporučila, aby toto VZN č. 2/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu 

obce Lipová poslanci schválili. Návrh VZN 2/2015 je prílohou zápisnice pod písmenom „B“. 

 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 2/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

Ďalej pracovníčka obecného úradu Mgr. Slobodníková informovala o návrhu VZN 

o financovaní školských zariadení zriadených na území obce Lipová. Predložený návrh VZN 

bol spracovaný v súlade s § 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12. písm. c/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve.  Návrh určuje podrobnosti financovania a výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenia, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠ 

SR zaradené do siete škôl a školských zariadení na území obce Lipová na kalendárny rok 2016. 

Predmetný návrh VZN sa týka školského klubu detí /ŠKD/, ktorý je súčasťou ZŠ Lipová 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Lipová. Výška finančných prostriedkov na jedného žiaka 

školského klubu bola určená na základe preukázateľných potrieb /rozpočtu/ školy a školského 

zariadenia.   Návrh  VZN o financovaní školských zariadení zriadených na území obce Lipová 

bol zverejnený  na úradnej tabuli obce Lipová na dobu 15 dní.  

K návrhu dodatku k VZN neboli podané pripomienky, pani starostka sa opýtala poslancov, či 

majú pripomienky k predloženému návrhu. Nakoľko zo strany poslancov neboli podané 

pripomienky, pani starostka doporučila, aby VZN č. 3/2015 o financovaní školských zariadení 

zriadených na území obce Lipová poslanci schválili. Návrh VZN č. 3/2015 o financovaní 

školských zariadení zriadených na území obce Lipová je prílohou zápisnice pod písmenom „C“. 

   

 



Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

VZN obce Lipová č. 3/2015 o financovaní školských zariadení zriadených na území obce 

Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

4. PHSR obce Lipová na roky 2015 – 2020 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová na roky 2015 – 2020 bol predmetom 

verejného prerokovania dňa 10. decembra 2015 za prítomnosti verejnosti ako aj niektorých 

poslancov.   

Predmetný dokument patrí medzi základné strategické dokumenty obce Lipová a je dôležitou 

prílohou potrebnou pri uchádzaní sa o finančné prostriedky na rozvojové programy. Pani 

starostka informovala o základných bodoch spracovaného materiálu, stručne popísala obsah 

dokumentu a jeho význam pre obec. Na záver pani starostka podotkla, že uvedený dokument je 

otvoreným dokumentom a bude priebežne dopĺňaný o investičné akcie obce. Pripomenula, že 

dokument musí byť v súlade so stratégiou Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, ktorého 

súčasťou je aj obec Lipová. PHSR obce bol zverejnený  na úradnej tabuli obce Lipová na dobu 

15 dní, zároveň bol k dispozícii k nahliadnutiu aj v priestoroch obecného úradu.  

K návrhu PHSR obce Lipová na roky 2015 – 2020  neboli podané pripomienky, pani starostka 

sa opýtala poslancov, či majú pripomienky k tomuto predloženému návrhu. Nakoľko od 

poslancov neboli pripomienky, pani starostka navrhla, aby dokument ,,PHSR obce Lipová na 

roky 2015 – 2020  poslanci schválili. Návrh PHSR obce Lipová na roky 2015 – 2018  je prílohou 

zápisnice pod písmenom „D“. 

  

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

PHSR obce Lipová na roky 2015 – 2020.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  



5. Smernica o vybavovaní sťažností.  

 

Poslancom bol doručený pracovný materiál ,,Smernica o vybavovaní sťažností“. Predmetný 

materiál upravuje postup orgánov obce pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom 

oznámení výsledku prešetrenia sťažností a kontrolu vybavovania sťažností pri výkone 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obec a pri výkone samosprávnych pôsobností obce. 

Predložený materiál poslancom bližšie predstavila pani starostka. Podľa poslanca Ing. Harmatu, 

smernica vychádza z aktuálneho zákona o sťažnostiach a ostatní poslanci spolu s ním 

konštatovali, že ide o dobrý návod pre občanov ako podávať sťažnosti.    

 

Nakoľko k predloženej ,,Smernici o vybavovaní sťažností“ zo strany poslancom neboli podané 

pripomienky, pani starostka navrhla, aby ,,Smernicu o vybavovaní sťažností“ poslanci 

schválili. Návrh ,,Smernice o vybavovaní sťažností“ je prílohou zápisnice pod písmenom „E“.  

 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Smernicu o vybavovaní sťažností.   

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

  

 

6. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2015.  

 

V tomto bode pani starostka obce informovala poslancov OZ, že je potrebné ku koncu roka 

realizovať úpravy rozpočtu obce Lipová za rok 2015. Na základe vyzvania pani starostky 

zmeny rozpočtu poslancom predniesla pracovníčka úradu Mgr. Slobodníková.  Pani ekonómka 

následne informovala poslancov o zvýšenom príjme obce z podielových daní od štátu /DPFO/ 

v hodnote cca 16 300 €, zvýšenom príjme z prenájmu pozemkov v hodnote cca 158,94 €, 

zvýšenom príjme poplatku za elektrickú energiu spoločných priestorov v bytových domoch 

v hodnote cca 400 €, zvýšenom príjme obce z náhrady poistnej udalosti – havária v MŠ v roku 

2015 v hodnote 2 680,84 €. Zároveň ekonómka obce informovala poslancov o zvýšených 

výdavkoch na odvoz a uloženie TKO, ktoré by už neboli kryté rozpočtom, preto navrhla 

rozpočtový presun bez navýšenia výdavkov časti rozpočtu obce. Presun navrhla realizovať  

z nevyužitých prostriedkov rozpočtovaných na položke 06 2 0 – Verejné priestranstvá 637 004 

– úprava priestranstva pred MŠ v hodnote 2 300 € na položku 05 01 0 – Nakladanie s odpadmi 

637 001 – odvoz TKO v hodnote 1 245 € a položke č. 637 004 – uloženie TKO v hodnote 

1 055€. Navrhovaná zmena rozpočtu sa týka navýšenia príjmovej časti rozpočtu obce a presunu 



finančných prostriedkov bez navýšenia celkovej hodnoty výdavkov obce. Poslanci 

k uvedenému návrhu presunu finančných prostriedkov nemali pripomienky, preto pani 

starostka dala hlasovať o uznesení. Úpravy rozpočtu Obce Lipová na rok 2015 sú prílohou 

zápisnice pod písmenom „F“.  

 

Uznesenie č. 91/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

predložené úpravy rozpočtu Obce Lipová v roku 2015 nasledovne :  

 

a/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 111 003 – Podiel obce na DPFO = 16 300 €, 

 

b/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 212 002 – Príjmy z prenájmu pozemkov = 

158,94 €, 

 

c/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 223 001 – Poplatok za elektrickú energiu = 

400 €, 

 

d/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 292 006 – Príjmy z náhrad poistných udalostí 

= 2 680,84 €, 

 

e/ presun vo výdavkovej časti rozpočtu :  

    z položky :  

    06 2 0 – Verejné priestranstvá : 637 004 – úprava priestranstva = - 2 300 € 

    na položku :   

    05 01 0 637 004 1 – odvoz komunálneho odpadu = 1 245 € 

    05 01 0 637 004 2 – uloženie TKO = 1 055 €              

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

  

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2016 

a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2016.  

 

Pani starostka vyzvala pani hlavnú kontrolórku obce Ing. Petruškovú, aby predložila  

poslancom svoje stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2016. Pani 

Ing. Petrušková popísala poslancom platnú legislatívu, na základe ktorej posudzovala 

predložený návrh rozpočtu Obce Lipová, ako aj zákony a vyhlášky, ktoré bolo potrebné pri 

spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 dodržať. Predložený rozpočet Obce Lipová na rok 



2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný podľa jej názoru zodpovedá príslušným právnym 

normám. Nakoľko rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Lipová v zmysle platnej 

legislatívy a je spracovaný v zmysle platných noriem odporúča ,,Návrh rozpočtu Obce Lipová 

na rok 2016“ schváliť. Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu 

pripomienky a námietky, pani starostka dala o predmetnom dokumente hlasovať.  

 

Uznesenie č. 92/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2016.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

   

 

Následne pani hlavná kontrolórka Ing. Petrušková predložila poslancom OZ Lipová návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. Na základe predloženého 

dokumentu boli stanovené tri základné oblasti kontroly :  

- Kontrola tvorby a využitia výdavkov a finančných operácií obce Lipová.  

- Kontrola tvorby a využitia výdavkov a finančných operácií organizácií zriadených.  

- Kontrola finančných operácií pomoci z čelových finančných prostriedkov pre oblasti 

sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu obce Lipová za rok 2015.  

Pán poslanec MVDr. Kajan predniesol pripomienku, aby do druhej oblasti kontrolnej činnosti, 

bolo na záver doplnené slovo ,,obcou“. Takto upravená kontrolná oblasť by znela : ,,Kontrola 

tvorby a využitia výdavkov a finančných operácii organizácií zriadených obcou“. Poslanci po 

zapracovaní pripomienky schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 je prílohou zápisnice pod písmenom 

,,G“.   

 

Uznesenie č. 93/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje   

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.   

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  



 

8. Schvaľovanie rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 a na roky 2017 – 2018.  

 

Ďalším bodom rokovania OZ bolo prerokovanie návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 

a jeho schválenie. Pani starostka vyzvala ekonómku obce Mgr. Slobodníkovú, aby predstavila 

predložený návrh.  Mgr. Slobodníková informovala obecné zastupiteľstvo, že pri spracovaní 

rozpočtu Obce Lipová sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zákonov. Rozpočet obce vyjadruje 

samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom t. j. datuje 

sa od 01. 01. 2016 – do 31. 12. 2016. Rozpočet obce vyjadruje príjmy a výdavky, 

prostredníctvom ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám na 

území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. V zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách § 4 ods. 5 – obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000, môže 

rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce. Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 bol 

pripravený bez programového rozpočtovania, rozpočet bol pripravený ako vyrovnaný. 

Súčasťou návrhu rozpočtu boli aj roky 2017 a 2018 – uvádzané hodnoty majú len informatívny 

charakter a nie sú záväzné. Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Lipová 

po dobu pätnástich dní a bol aj predmetom verejného prerokovania dňa 10. decembra 2015. Na 

základe prednesených pripomienok zo dňa 10. decembra 2015 boli do rozpočtu obce 

zapracované aj výdavky na nákup vianočnej výzdoby v hodnote cca 3000 € , nákup bubnovej 

kosačky v hodnote cca 3 000 € a prišlo k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu obce v oblasti 

podielu dani z príjmov o hodnotu cca 10 000 €. Počas prerokovania predloženého návrhu 

rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 poslanci predniesli návrh na navýšenie výdavkov na 

vybavenie inventára kuchýň KD /kuchynské riady/ v hodnote cca 1 000 €, a navýšenia 

príspevku na zabezpečenie autobusovej dopravy v hodnote 200 €. Po zapracovaní predložených 

pripomienok a na základe odporúčania schválenia rozpočtu hlavnou kontrolórkou obce pani 

starostka dala hlasovať o dvoch návrhoch :  

- zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry,   

- schválenie predloženého návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 so zapracovanými 

pripomienkami.  

Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 a na roky 2017 – 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice 

pod písmenom ,,H“.   

 

Uznesenie č. 94/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Lipová bez programovej štruktúry.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  



 

Uznesenie č. 95/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

a/ Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 bez pripomienok  

berie na vedomie  

b/ viacročný rozpočet Obce Lipová na roky 2017 – 2018.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

9. Dodatok k zmluve ARRIVA Nové Zámky o výške príspevku na autobusovú dopravu.   

 

V uvedenom bode pani starostka informovala poslancov o predloženom dodatku č. 3 k Zmluve 

číslo 8/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 

404 431 a 404 427. Obec je povinná v zmysle zákona č. 56 / 2012 Z. z. o cestnej doprave 

prispievať prevádzkovateľovi autobusovej dopravy na prevádzku spojov. Pán Ing. Harmata 

upozornil na skutočnosť, že súčasná prax mnohých poskytovateľov služieb je automatickom 

navýšení služieb a je potrebné dôkladne dodatky k zmluvám aj v budúcnosti preveriť. Po 

kratšej diskusii k tomuto bodu, pani starostka dala hlasovať. Dodatok zmluvy č. 3 k Zmluve 

číslo 8/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice pod písmenom ,,I“.  

 

Uznesenie č. 96/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 8/2013 so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky o výške príspevku 

na autobusovú dopravu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

 

 

 



10. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12. 2014. 

 

V uvedenom bode na základe poverenia pani starostkou ekonómka obce Mgr. Slobodníková 

informovala poslancov a výsledku finančného auditu Obce Lipová k 31.12.2014. Audit 

individuálnej účtovnej závierky Obce Lipová pre rok 2014 bol spracovaný Ing. Darinou 

Palatickou, taktiež zo strany Ing. Palatickej prišlo k odsúhlaseniu súladu výročnej správy Obce 

Lipová za rok 2014 s účtovnou závierkou Obce Lipová k 31.12. 2014 dňa 02. novembra 2015. 

Podľa stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Lipová k 31. decembru 2014 a výsledky jej 

hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o 

účtovníctve.  Správa audítora, ako aj dodatok k správe audítora sú súčasťou príloh tejto 

zápisnice pod bodom ,,J“ Nakoľko poslanci OZ k uvedenému bodu nemali pripomienky, pani 

starostka dala hlasovať.  

   

Uznesenie č. 97/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie   

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12. 2014.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

11. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Obce Lipová ku 

konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12. 2014. 

 

V uvedenom bode na základe poverenia pani starostkou ekonómka obce Mgr. Slobodníková 

informovala poslancov a výsledku finančného auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Lipová k 31.12. 2014. Konsolidovaná účtovná závierka predstavuje súčet hospodárenia obce 

a ňou zriadených organizácií. V prípade Obce Lipová ide o súčet účtovníctva obce a ZŠ Lipová 

bez vylúčenia vzájomných operácií. Audit konsolidovanej účtovnej závierky Obce Lipová pre 

rok 2014 bol spracovaný Ing. Darinou Palatickou, taktiež zo strany Ing. Palatickej prišlo 

k odsúhlaseniu súladu konsolidovanej výročnej správy Obce Lipová za rok 2014 

s konsolidovanou účtovnou závierkou Obce Lipová k 31.12. 2014 dňa 24. novembra 2015. 

Podľa stanoviska audítora, účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Lipová 

poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31. decembru 2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej 



výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou sú súčasťou príloh tejto zápisnice pod 

bodom ,,K“. Nakoľko poslanci OZ k uvedenému bodu nemali pripomienky, pani starostka dala 

hlasovať.  

   

Uznesenie č. 98/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie   

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2014.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Mgr. Hana Mandáková, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

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

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 

13.  Rôzne. 

 

Pani starostka informovala poslancov, že v súčasnosti rieši námietku voči začatiu územného 

konania na bytový dom Ondrochov, doručenú na obecný úrad Lipová zo strany účastníka 

konania Lenky Sopkovej. Poslanci obecného zastupiteľstva doporučili starostke obce osobné 

prejednanie podanej námietky. Taktiež pani starostka informovala o priebehu výstavby 

kanalizácie v obci. Informovala, že každý deň rieši problémy vznikajúce s touto akciou v obci, 

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

 

 

14. Diskusia 

 

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

svoje dotazy dávali priebežne, starostka diskusiu ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Návrh na uznesenia a záver 

 

Prehľad prijatých uznesení z 7 . zasadnutia OZ Lipová dňa 16. decembra  2015 

Uznesenie č. 85/2015 

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. 86/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 6. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 2/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Lipová.  

 

Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

VZN obce Lipová č. 3/2015 o financovaní školských zariadení zriadených na území obce 

Lipová.  

 

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

PHSR obce Lipová na roky 2015 – 2020.  

 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Smernicu o vybavovaní sťažností.   

 

Uznesenie č. 91/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

predložené úpravy rozpočtu Obce Lipová v roku 2015 nasledovne :  

a/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 111 003 – Podiel obce na DPFO = 16 300 €, 

b/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 212 002 – Príjmy z prenájmu pozemkov = 

158,94 €, 

c/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 223 001 – Poplatok za elektrickú energiu = 

400 €, 



d/ navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke : 292 006 – Príjmy z náhrad poistných udalostí 

= 2 680,84 €, 

e/ presun vo výdavkovej časti rozpočtu :  

    z položky :  

    06 2 0 – Verejné priestranstvá : 637 004 – úprava priestranstva = - 2 300 € 

    na položku :   

    05 01 0 637 004 1 – odvoz komunálneho odpadu = 1 245 € 

    05 01 0 637 004 2 – uloženie TKO = 1 055 €              

 

Uznesenie č. 92/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2016.  

 

Uznesenie č. 93/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje   

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.   

 

Uznesenie č. 94/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Lipová bez programovej štruktúry.  

 

Uznesenie č. 95/2015 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

a/ Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2016 bez pripomienok  

berie na vedomie  

b/ viacročný rozpočet Obce Lipová na roky 2017 – 2018.  

 

Uznesenie č. 96/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 8/2013 so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky o výške príspevku 

na autobusovú dopravu.  

 

Uznesenie č. 97/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie   

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12. 2014.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 98/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie   

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2014.  

 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia pani starostka obce poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila 7. zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

 

Zapísala:   Mgr. Ivana Slobodníková  

 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Mgr. Hana Mandáková                              Slavomír Mikulec  

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  


