
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2016 -11 

          

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 28. júna 2016, t. j. v utorok, o 17.00 h., v KD Lipová 

 

 

Program: 

 

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

zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

   4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015. 

   5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2015. 

   6. Schválenie návrhu VZN o odpadoch. 

   7. Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 2016. 

   8. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   9. Rôzne 

 10. Diskusia 

 11. Návrh na uznesenia a záver. 

   

   

          

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová Lipová, 21. 06. 2016 

Číslo: 79/2/2016 - 11 

 

 

Pozvánka 

 

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

zvolávam 

 

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 28. júna 2016, t. j. v utorok,  o 17.00 h v KD Lipová. 

 

Program: 

 

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

zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

   4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015. 

   5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2015. 

   6. Schválenie návrhu VZN o odpadoch. 

   7. Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 2016. 

   8. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   9. Rôzne 

 10. Diskusia 

 11. Návrh na uznesenia a záver. 

   

         

 

                                                                                                        Mgr. Tatiana Ölvecká  

     starostka obce 

 

 

 

 



Zápisnica 

 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 28. júna 2016, t. j. v utorok, o 17.00 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 N I E 

 

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

zápisnice 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí jedenáste, zahájila a viedla starostka 

obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a pani hlavnú 

kontrolórku obce. Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že nie je prítomná 

poslankyňa Mgr. Hana Mandáková, ktorá svoje meškanie ospravedlnila. 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, či má niekto z prítomných poslancov OZ doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k dnešnému programu. Poslanci nemali pripomienky k programu 

rokovania. Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:  

 

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

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

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: Andrej Gál a Jozef Kúkela. 

Za zapisovateľku zápisnice určila Ing. Lenku Letkovú.  

Uznesenie č. 128/2016 

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.  

 

Hlasovanie: 

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

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 



 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 10. zasadnutia   

 

 Starostka obce informovala prítomných, že na desiatom zasadnutí poslancov OZ 

Lipová boli prijaté uznesenia č. 112 až č. 127. Uznesenie číslo 114 bol vybraný spracovateľ 

územného plánu Lipová Firma NEUTRA – Ing. Arch. Peter Mízia. V zmysle predmetného 

uznesenia bola podpísaná s Ing. Arch. Peter Mízia Zmluva o dielo dňa 18.5.2016. 

Na základe prijatého uznesenia č.119 bola zrealizovaná akcia v zmysle predloženej cenovej 

ponuky. Práce boli dokončené a zo strany dodávateľa aj  fakturované obci, obec v priebehu júna 

zrealizovala úhradu predmetnej faktúry. 

Uznesením č.122 boli schválené úpravy rozpočtu, úpravy boli zapracované do rozpočtu obce  

na rok 2016. 

Uznesením č. 123 bolo schválené vyradenie nepotrebných projektov z majetku obce. Projekty 

boli vyradené z účtovníctva  obce počas druhého štvrťroka 2016. 

Uznesením č. 126 bol schválený návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2003 - 2006. 

V súčasnosti prebieha prepisovanie záznamov do našej kroniky. 

Nakoľko prijaté ostatné uznesenia na desiatom zasadnutí nemali charakter poverenia konkrétnej 

osoby, považujem uznesenia za splnené. 

Kontrola plnenia uznesení OZ z 10. zasadnutia je prílohou k zápisnici pod písmenom „A“. 

 

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. 129/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ Lipová.  

 

 

Hlasovanie: 

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

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

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

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0 Zdržal sa:0 



3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

 

 Starostka obce vyzvala pani hlavnú kontrolórku obce Ing. Petruškovú, ktorá predložila 

obecnému zastupiteľstvu obce Lipová návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II.  polrok 2016“ plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce  na dobu 15 dní 

v zmysle platnej legislatívy. Starostka vyzvala poslancov, či majú nejaké pripomienky. 

Nakoľko nikto nemal pripomienky, starostka dala hlasovať o uznesení.  

 

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Lipová na II. polrok 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  

 

   4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015 

 

Ďalej zasadnutie pokračovalo bodom 4, ktorým bolo Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015, preto starostka odovzdala slovo pani 

hlavnej kontrolórke obce. Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k návrhu 

Záverečného účtu obce. Zhodnotila hospodárenie obce za rok 2015, finančné plnenie 

a doporučila aby OZ schválilo Záverečný účet obce Lipová bez výhrad. Správa je prílohou 

zápisnice pod písmenom „B“. Hlasovanie o uznesení bolo nasledovné:  

Uznesenie č. 131/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 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. Záverečný účet obce Lipová za rok 2015 

 

 Starostka informovala prítomných, že návrh „Záverečný účet obce Lipová za rok 2015“ 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová v zmysle platných predpisov na dobu 15 dní pred 

jeho prerokovaním, bol zaslaný poslancom aj pani hlavnej kontrolórke ako pracovný materiál. 

Požiadala pani účtovníčku, aby oboznámila prítomných s obsahom Záverečného účtu  obce 

Lipová za rok 2015. Pani Mgr. Slobodníková predniesla prítomným informáciu o Záverečnom 

účte obce Lipová za rok 2015, v ktorej konštatovala, že je výsledným súhrnom hospodárenia 

obce za kalendárny rok. Obec hospodárila v zmysle rozpočtu. Prvotný rozpočet za rok 2015 bol 

schválený ako vyrovnaný, z toho bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako 

schodkový. Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2015 upravovaný 6 krát podľa potrieb 

vyplývajúcich zo zabezpečenia úloh a fungovania obce. Schválené príjmy celkom boli 

539 725,00 eur, výdavky celkom 539 725,00 eur, upravený rozpočet po poslednej zmene 

v príjmoch suma 668 624,74 eur a vo výdavkoch 640 319,89 eur. V zmysle platných zákonov 

pre oblasť účtovníctva bol určený výsledok hospodárenia obce za rok 2015 zo skutočného 

plnenia rozpočtu, pričom výsledok bežného rozpočtu bol prebytok v hodnote 67 871,99  eur 

a výsledok kapitálového rozpočtu bol 0 eur. Celkový prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 

je v sume 67 871,99 eur. Súčasťou záverečného účtu je návrh na použitie výsledku 

hospodárenia obce. Obec navrhuje prebytok 67 871,99 eur zistený podľa  zákona 

o rozpočtových pravidlách použiť na tvorbu fondu opráv bytov v sume 3184,0 eur, na tvorbu 

rezervného fondu v sume 64 687,99 eur. Pani starostka poďakovala za informáciu pani 

účtovníčke a požiadala poslancov, či majú pripomienky alebo dotazy k záverečnému účtu. 

Pripomienky zo strany poslancov neboli a starostka dala hlasovať o záverečnom účte ako aj 

o spôsobe použitia prebytku hospodárenia a rezervného fondu. Záverečný účet je  prílohou 

zápisnici pod písmenom „C“.  

 



Uznesenie č. 132/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Záverečný  účet obce Lipová a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

                                                                                                                                                                       

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 č. 133/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na: 

- Tvorbu fondu opráv = 3184,00 eur 

- Tvorbu rezervného fondu vo výške 64 687,99 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. Schválenie návrhu VZN o odpadoch 

 

Pani starostka informovala poslancov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, že obce sú povinné do 30. júna 2016 schváliť na svojich zasadnutiach 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce  

Lipová. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli spôsobom obvyklým a na 

posúdenie bol odoslaný pánovi MVDr. Milanovi Kajanovi predsedovi komisie pri OZ 



v Lipovej. Po obdržaní pripomienok, ktoré sa týkali administratívnych úprav a doplnenia 

separovanej zložky tetrapaky a kovové obaly boli tieto pripomienky zapracované do VZN 

a doporučujem VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Lipová schváliť. Návrh VZN č. 1/2016 je prílohou zápisnice pod písmenom „D“. 

Uznesenie č. 134/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Všeobecné nariadenie obce Lipová č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území 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 

 

7. Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 2016 

 

Poslancom bol prezentovaný pracovný materiál „Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. 

štvrťrok 2016. Pani starostka v úvode tohto bodu požiadala účtovníčku obce pani Mgr. 

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

zhodnotila plnenie rozpočtu za rok 2016. Obec hospodári v zmysle schváleného rozpočtu na 

rok 2016, ktorý bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol prebytkový 

a kapitálový schodkový, OZ dňa 16.12.2015 uznesením č.95/2015. K 31.12.2016 celkové 

prímy obce predstavujú hodnotu 167 996,84 eur, výdavky obce predstavujú hodnotu 

130 282,53 eur. V I. štvrťroku 2016 obec hospodári s prebytkom 37 714,31 eura. Plnenie 

rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 2016 je prílohou pod písmenom „E“.    

Uznesenie č. 135/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 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 

 

8. Úpravy rozpočtu obce Lipová 

 

Pani starostka v tomto bode opäť požiadala Mgr. Slobodníkovú aby informovala OZ o zmenách 

rozpočtu v zmysle vzniknutých potrieb počas roku 2016. Pani Slobodníková informovala 

poslancov OZ, že k úpravám rozpočtu prišlo k 31.3. 2016 z dôvodu získania bežných transferov 

zo štátneho rozpočtu. Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané a nie je súčasťou 

rozpočtového procesu pri jeho tvorbe. K 31.3.2016 s uvedeného dôvodu obec navýšila bežné 

prímy a výdavky o hodnotu 14 112,10 eur. Zároveň pani ekonómka predniesla návrh úpravy 

zmeny rozpočtu z dôvodu zapojenia sa obce do národného projektu „Podpora opatrovateľskej 

služby v rámci operačného projektu ľudské zdroje“. Zapojením sa do národného projektu obci 

vzniká dočasné zvýšenie bežných výdavkov v oblasti mzdových nákladov a povinných 

odvodov v hodnote 2000 eur. Zmenou rozpočtu by neprišlo k celkovému navýšeniu výdavkov 

obce ale bol by len realizovaný proces medzi rozpočtovými položkami už existujúcich 

výdavkov. Ekonómka navrhla zníženie výdavkov na položke 08 2 0 635 006 - Údržba budovy 

– Zateplenie budovy v hodnote 2000 eur a zároveň navýšenie výdavkov na položke 10 2 0 610 

a 620 – Mzdové náklady. 

 

Uznesenie č. 136/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Realizované úpravy rozpočtu k 31.3.2016 

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 

 

Uznesenie č. 137/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

úpravy rozpočtu obce na rok 2016 a to znížením výdavkov na položke 08 2 0 635 006 – Údržba 

budovy – Zateplenie budovy a navýšením výdavkov na položke 10 2 0 610 a 620 – Mzdové 

náklady v sume 2000,- 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 

 

9. Rôzne 

 

a)  V bode rôzne pani starostka informovala poslancov OZ o Žiadosti zníženia miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 , ktorú  podalo na 

obec Lipová Zariadenie sociálnych služieb v Lipovej „Lipka“. Poslanci sa dohodli, že 

o žiadosti budú rozhodovať na septembrovom zasadnutí OZ. 

b) Ďalším bodom bola Žiadosť o prejednanie  využitia záhrad pri cintoríne na stavebný 

pozemok.  Starostka obce dala poslancom OZ  zvážiť využitie cintorínskeho chodníka 

ako prístupovú komunikáciu pre stavbu rodinného domu, vzhľadom na technické 

parametre súčasného chodníka, ktoré nie sú vhodné pre ťažké mechanizmy. Taktiež by 

bolo vhodné zvážiť vybudovanie novej ulice smerom od školy po cintorín v existujúcich 

záhradách s tým, že by bolo nutné riešiť prístupovú komunikáciu, ale aj infraštruktúru, 

atď. poslanci sa vyjadrili, že v septembri sa chcú k danej žiadosti opätovne vrátiť. 

 

 

 

 



10. Diskusia 

 

Pani starostka vyzvala prítomných do diskusie. Do diskusie sa ako prvý prihlásil pán Ján Cucor, 

ktorý predniesol niekoľko diskusných príspevkov. Prvý príspevok sa týkal váženia si minulosti, 

histórie obce, pripomínaním si významných osobností a udalostí obce. Navrhol sa zamyslieť 

nad spôsobom uctenia si rodákov našej obce medzi ktorých patril veľmajster šachu a zakladateľ 

novozámockého Štrandu Emil Tatárik. Podľa jeho názoru v obci nie je pamätník padlým 

vojakom počas I. a II. Svetovej vojny a obec si nedostatočne pripomína tieto  významné 

udalosti. Ďalej navrhol, aby obec zabezpečila bezodplatne dôchodcom nad 80 rokov kosenie 

obecných verejných priestranstiev pred ich rodinnými domami. Na podnet pána Cucora sa 

rozprúdila diskusia o rozsahu kosenia verejných priestranstiev v časti Ondrochov.  Zo strany 

poslanca Puka bola požiadavka zabezpečiť na futbalovom ihrisku v časti Ondrochov 5 stĺpov 

a 2, siete zabezpečujúce bezpečnosť pri hraní sa detí na ihrisku pri KD Ondrochov. Pani 

starostka informovala o kúpe kosačky a začatí územného konania pre novú trafostanicu v časti 

Ondrochov. Páni poslanci Mikulec a Lukuvka mali poznámku k spôsobu spätnej úpravy 

verejných priestranstiev po odvoze skládky zeme na začiatku časti Ondrochov.  

Pán poslanec Andel poukázal na opätovné znečistenie priestranstiev v okrajových častiach obce  

v okolí „Krabu a opäť sa diskutovalo o opatreniach na zabránenie vzniku čiernej skládky 

v tomto území. Pán Lukuvka mal pripomienku k prístrešku na vlakovej stanici v Ondrochove , 

či bude a ako bude zabezpečený Starostka obce neustále rokuje so železnicami o tomto 

probléme a riešenie je prisľúbené do konca septembra tohto roka. 

Pani poslankyňa Mgr. Mandáková vzniesla požiadavku k autobusu o 12.40 hod od školy na 

Ondrochov,  ktorý bol zrušený. Chcela by ho obnoviť na začiatku školského roka, kedy deti 

končia vyučovanie v takom čase a nemajú spoj domov. Starostka prisľúbila rokovať 

s autobusovou spoločnosťou o obnovení tohto spoja. MVDr.  Po vzájomnej diskusii poslancov 

starostka obce diskusiu ukončila a prítomným poďakovala za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Návrh na uznesenia a záver 

 

Na 11. zasadnutí OZ Lipová dňa 28. 6. 2016 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 128/2016 

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. 129/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016                                                                                                                                                                           

Uznesenie č. 131/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015                                                                                                                                                                         

Uznesenie č. 132/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Záverečný  účet obce Lipová a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 

Uznesenie č. 133/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na: 

- Tvorbu fondu opráv = 3184,00 eur 

- Tvorbu rezervného fondu vo výške 64 687,99 eur 

 

Uznesenie č. 134/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Všeobecné  nariadenie obce Lipová č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Lipová 



Uznesenie č. 135/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu obce Lipová za I. štvrťrok 2016 

 

Uznesenie č. 136/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Realizované úpravy rozpočtu k 31.3.2016 

 

Uznesenie č. 137/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

úpravy rozpočtu obce na rok 2016 a to znížením výdavkov na položke 08 2 0 635 006 – Údržba 

budovy – Zateplenie budovy a navýšením výdavkov na položke 10 2 0 610 a 620 – Mzdové 

náklady v sume 2000,- eur. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 11. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Andrej Gál                           Jozef Kúkela 

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  


