
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2016 - 8 

          

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 23. januára 2016, t. j. v sobotu, o 14.00 h., v KD Lipová 

 

 

 

Program: 

 

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

   2. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Investičný zámer – Bytový dom Ondrochov. 

   4. Diskusia. 

   5. Návrh na uznesenia a záver. 

  

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová Lipová, 18. 01. 2016 

Číslo: 79/2/2016- 8 

 

Pozvánka 

 

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

zvolávam 

 

8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 23. januára 2016, t. j. v sobotu, o 14.00 h v KD Lipová 

 

Program: 

 

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

   2. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Investičný zámer – Bytový dom Ondrochov. 

   4. Diskusia. 

   5. Návrh na uznesenia a záver. 

    

  

   

          

         Mgr. Tatiana Ölvecká  

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 23. januára 2016, o 14.00 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 

 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí už ôsme, zahájila a viedla 

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

Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že nie sú prítomní poslankyňa Mgr. 

Hana Mandáková a poslanec Andrej Gál, ktorí svoju neúčasť ospravedlnili. Zároveň starostka 

konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej  informovala, že program 

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

Lipová. Starostka obce sa spýtala poslancov OZ, či má niekto z prítomných poslancov 

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.  

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

návrhová komisia: Michal Andel, Jozef Kúkela a Ľubomír Puk. 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka a Ľubomír Puk. 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla:  Michala Andela a Ľubomíra Puka. 

Za zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Evu Bolchovú.  

 

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: 7/Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0 Zdržal sa:0.  

 

 



2. Kontrola plnenia uznesení OZ zo 7. zasadnutia   

 

Kontrola plnenia uznesení OZ zo 7. zasadnutia je prílohou k zápisnici pod písmenom  „A“.  

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

na siedmom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č.  85 až č. 98. 

Prijaté uznesenia č. 85 - č. 90, č. 92 – č. 95, č. 97 - č. 98 -  nemali charakter poverenia konkrétnej 

osoby na ich plnenie.   

Ostatné uznesenia boli plnené nasledovne: 

Uznesením č. 91 boli schválené úpravy rozpočtu obce Lipová – úpravy boli zapracované 

v účtovníctve k 31.12.2015 v zmysle uznesenia – uznesenie splnené. 

Uznesením č. 96 bol schválený Dodatok č. 3 k Zmluve so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky 

o výške príspevku  na autobusovú dopravu – zmluva po podpise bola zaslaná dňa      18. 12. 

2015 spoločnosti ARRIVA- uznesenie splnené 

 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti:0.  Zdržal sa:0.  

 

 3. Investičný zámer – Bytový dom Ondrochov 

 

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie návrhu Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve. Návrh zmluvy bol doručený poslancom ako pracovný materiál. Firma Lega  

doplnila do zmluvy o budúcej zmluvy niekoľko zmien, ktoré prítomným poslancom predložila 

Mgr. Slobodníková. Starostka obce oznámila poslancom, že návrh zmluvy o budúcej zmluve 

doplnený firmou Lega obdŕža v čo najkratšom čase. Zároveň informovala poslancov, že 

nakoľko do dnešného dňa nie je vydané stavebné povolenie pre Lega a. s. Komjatice, na stavbu 

bytový dom Ondrochov, nie je možné schváliť na dnešnom zasadnutí zmluvu o budúcej 

zmluve. Na zasadnutí predložila starostka obce a poslanci OZ určité pripomienky k projektovej 

dokumentácii a preto navrhli, aby sa zvolalo rokovanie poslancov OZ a Ing. Machatu 

s projektantom stavby. K uvedenému rozhodnutiu dospeli aj z dôvodu, že sa jedná o pilotný 

projekt firmy.  

 

4. Diskusia 

 

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

svoje dotazy dávali priebežne, starostka diskusiu ukončila. 

 



5. Návrh na uznesenia a záver 

 

Prehľad prijatých uznesení z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ Lipová dňa 23. januára 

2016 

Uznesenie č. 99/2016 

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. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ Lipová.  

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila 8. mimoriadne zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

Zapísala:   Mgr. Eva Bolchová 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Michal Andel                       Ľubomír Puk 

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  


