
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2016 -12 

          

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 14. septembra 2016, t. j. v stredu, o 18.30 h., v KD Lipová 

 

 

Program: 

 

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

zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Lipová. 

   3. Uvoľnenie nájomných bytov v obecnom bytovom dome: 

        a/ žiadosti o ukončenie nájmu v obecnom bytovom dome č. 442 

        b/ výber nových nájomcov do nájomných bytov v obecnom bytovom dome č. 442 

   4. Zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného časopisu združených obcí. 

   5. Plnenie rozpočtu obce Lipová za druhý štvrťrok 2016. 

   6. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   7. Rôzne. 

   8. Diskusia. 

   9. Návrh na uznesenia a záver. 

   

       

   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová Lipová, 07. 09. 2016 

Číslo: 79/2/2016 - 12 

 

 

Pozvánka 

 

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

zvolávam 

 

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 14. septembra 2016, t. j. v stredu,  o 18.30 h v KD Lipová. 

 

Program: 

 

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

zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Lipová. 

   3. Uvoľnenie nájomných bytov v obecnom bytovom dome: 

        a/ žiadosti o ukončenie nájmu v obecnom bytovom dome č. 442 

        b/ výber nových nájomcov do nájomných bytov v obecnom bytovom dome č. 442 

   4. Zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného časopisu združených obcí. 

   5. Plnenie rozpočtu obce Lipová za druhý štvrťrok 2016. 

   6. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   7. Rôzne. 

   8. Diskusia. 

   9. Návrh na uznesenia a záver. 

   

         

  

 

                                                                                                 Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica 

 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 14. septembra 2016,t. j. v stredu, o 18.30 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, komisií, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

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

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

kontrolórka obce sa  ospravedlnila.  Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, 

že sú prítomní všetci poslanci. 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: Ing. Mareka Harmatu a Františka Lukůvku. 

Za zapisovateľku zápisnice určila Ing. Lenku Letkovú.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 138/2016 

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: 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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 11. zasadnutia   

 

Na jedenástom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 128 až č. 137. 

Prijaté uznesenia č. 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 a 136 -  nemali charakter poverenia 

konkrétnej osoby na ich plnenie, takže sa považujú za splnené. 

Uznesením číslo 133 bolo schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

na tvorbu fondu opráv vo výške 3184,00 Eur a tvorbu rezervného fondu vo výške 64 687,99 

Eur. 

Uznesením číslo 137 boli schválené 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. 

Obidve uznesenia boli zapracované do rozpočtu k 30.6.2016. 

Kontrola plnenia uznesení OZ z 11. 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 139/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 11.zasadnutia OZ Lipová.  

 

Hlasovanie: 

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

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, 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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

 



3. Uvoľnenie nájomných bytov v obecnom bytovom dome: 

a/ žiadosti o ukončenie nájmu v obecnom bytovom dome č. 442 

b/ výber nových nájomcov do nájomných bytov v obecnom bytovom dome č. 442. 

 

Starostka obce oboznámila OZ, že na obecný úrad boli doručené nasledovné žiadosti 

o ukončenie nájmu v obecnom bytovom dome č. 442: 

- p. Stanislav Kopásek- byt č. 2 k 30.9.2016 

- p. Lukáš Ölvecký – byt č. 4 k 30.9.2016 

- p. Adriana Donely – byt č. 7 v zmysle predloženej žiadosti o ukončení nájmu. 

  Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 140/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu obecných nájomných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome č. 442 

v zmysle predložených žiadostí: 

- p. Stanislav Kopásek- byt č. 2 k 30.9.2016 

- p. Lukáš Ölvecký – byt č. 4 k 30.9.2016 

- p. Adriana Donely – byt č. 7 v zmysle predloženej žiadosti o ukončení nájmu. 

 

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  

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Ďalším bodom bol výber nových nájomcov do nájomných bytov v obecnom bytovom dome č. 

442. Z predložených žiadostí iba štyria predložili doklady, ktoré spĺňali podmienky na 

pridelenie nájomných obecných bytov: 

p. Ľuboš Jánošík, p. Dominika Blahová, p. Dajana Gajdošová, p. Ivana Števlíková. 



Nakoľko žiadateľka Ivana Števlíková požaduje 2 izbový byt a obec v súčasnosti takýto byt 

neprideľuje, považuje túto žiadosť za vybavenú a žiadateľku ponecháva vo svojej evidencii. 

Poslanci po krátkom zhodnotení žiadostí pridelili byty žiadateľom, ktorí splnili podmienky 

v zmysle ich žiadostí.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 141/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 /1 izbový byt/ v bytovom dome č. 442 

p. Ľubošovi Jánošíkovi, trvale bytom: Mlynský Sek 281, Lipová k 01.10.2016. 

 

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  

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

b/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 4 /3 izbový byt/ v bytovom dome č. 442 

p. Dajane Gajdošovej, trvale bytom: Ondrochov 492, k 01.10.2016. 

 

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  

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 



c/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 7 /3 izbový byt/ v bytovom dome č. 442 

p. Dominike Blahovej, trvale bytom Mlynský Sek 402, Lipová v zmysle žiadosti o ukončenie 

nájmu, predloženej súčasnými nájomcami. 

 

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  

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

4. Zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného časopisu združených obcí. 

 

Ďalej zasadnutie pokračovalo bodom 4, ktorým bol zámer obce zapojiť sa do vydávania 

spoločného časopisu združených obcí. Časopis by vydávalo Regionálne vydavateľstvo – Alena 

Jaššová, s. r. o. pod názvom „ŽURNÁL OBCÍ“. Do projektu by mohlo byť zapojených 7 obcí. 

Zhotoviteľ na základe pokynov a požiadavky objednávateľa – t. j. obce, redakčne spracuje do 

žurnalistickej podoby informácie o obci. Podklady a materiály doručí zhotoviteľovi 

objednávateľ osobne alebo emailom, alebo určí osobu z obce, ktorá tieto podklady 

zhotoviteľovi dodá. Informácie sú z činnosti obecnej samosprávy, ako aj z organizácií 

a inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je obec. Informácie sú aj z celkového života obce, 

spoločných organizácií, o občanoch, o osobnostiach obce. Zhotoviteľ zabezpečí rozsah 

zverejnených informácií pre obec v mediálnej ploche = 4 strany formátu A4, plnofarebne 

v každom čísle časopisu, zreteľne označené logom a názvom obce. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí 

odborné dozorovanie nad výrobou celého časopisu, vykoná korektúry článkov, návrh 

a spracovanie grafiky, scany fotografií, tlač časopisu podľa dohodnutého nákladu pre obec 

a dovoz hotových výtlačkov časopisu na obecný úrad v počte 500 ks z každého čísla – podľa 

termínov vydania.  

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 142/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného obecného časopisu v období od 1. októbra 2016 

do 30.9.2019 v rozsahu 9 čísiel.  

 

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: 5 /Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka, Mgr. 

Hana Mandáková,  

Proti: 1/ Ľubomír Puk/ 

Zdržal sa: 3 /Slavomír Mikulec, Jozef Kúkela, Michal Andel/ 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

  

 

5. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 2. štvrťrok 2016. 

 

Poslanci OZ obdržali spolu s pozvánkou materiál  plnenie výdavkov a  príjmov k 30.6.2016. 

Pani starostka v úvode tohto bodu požiadala účtovníčku obce Mgr. Slobodníkovú, aby 

informovala poslancov o plnení rozpočtu obce.  Mgr. Slobodníková stručne zhodnotila plnenie 

rozpočtu. Obec Lipová pre rok 2016 hospodári v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet obce 

bol schválený ako vyrovnaný: bežný rozpočet – prebytkový, kapitálový –schodkový. Plnenie 

prímov a  výdavkov je prílohou zápisnice pod písmenom „B“ a „C“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 143/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za 2. 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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

 

Starostka obce vyzvala účtovníčka obce Mgr. Slobodníkovú, aby informovala OZ o zmenách 

rozpočtu v zmysle vzniknutých potrieb počas roku 2016.  

Prvá úprava sa týkala  výrubu  stromov nachádzajúcich sa verejnom priestranstve. Na obecný 

úrad boli doručené  žiadosti o výrub dvoch stromov nachádzajúcich sa na verejnom 

priestranstve pred ich osobným vlastníctvom. Predmetné stromy ohrozujú majetok, a preto 

žiadajú obec o ich odstránenie. Nakoľko ide o stromy väčšieho vzrastu, obec na ich výrub 

potrebuje povolenie a stromy musí pre obec odstrániť odborná firma zaoberajúca sa takouto 

činnosťou. Na uvedenú aktivitu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky - starostka obce 

navrhla čiastku 1000 eur v dôsledku čoho je potrebné urobiť úpravy v rozpočte. Účtovníčka 

obce, Mgr. Slobodníková,  predniesla návrh zmeny rozpočtu bez navýšenia výdavkov obce. 

Zmena v rozpočte by bola realizovaná presunom prostriedkov v hodnote 1000 eur z položky 

635 006 – zateplenie KD na položku 637 004 – Úprava verejného priestranstva. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 144/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- presunom prostriedkov v hodnote 1000 Eur z položky 635 006 – Zateplenie KD na položku 

637 004 – Úprava verejného priestranstva. 

 

 

 



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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Pri ďalšej úprave rozpočtu  pani starostka poukázala na havarijný stav mraziacich boxov 

nachádzajúcich sa v domoch smútku, tak v časti Ondrochov, ako aj v časti Mlynský Sek. 

Odborne spôsobilá osoba prehliadnutím predmetných zariadení skonštatovala ich havarijný 

stav. Na základe uvedených skutočností  požiadala OZ o schválenie rozpočtového opatrenia, 

týkajúceho sa zakúpenia nových chladiacich zariadení do oboch domov smútku v oboch 

častiach obce, prostredníctvom ktorého by prišlo k riešeniu havarijného stavu chladiacich 

zariadení.  Navrhla tieto zmeny rozpočtu k 14.9.2016:  

Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do príjmu obce a to prostredníctvom 

príjmových finančných operácií v hodnote 8200 eur a to cez položku 454 001 / zostatok 

prostriedkov RF z predchádzajúcich rokov/. 

Zapojenie vynaložených výdavkov na odstránenie havarijného stavu mraziacich boxov – 

zakúpením nových chladiacich zariadení v hodnote 8 200 eur a to prostredníctvom položky a/ 

713 004 1 – DS – chladiace zariadenia.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 145/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- navýšením prímov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 8200 eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

- navýšením kapitálových výdavkov obce v hodnote 8200 eur na zabezpečenie odstránenia 

havarijného stavu domov smútku obce Lipová zakúpením nových chladiacich zariadení, 

prostredníctvom položky 713 004 1- DS -  chladiace zariadenia  

 



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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

V tretej úprave rozpočtu na základe schválenia zámeru zapojenia sa do vydávania spoločného 

obecného časopisu pani starostka požiadala o zmenu rozpočtu obce Lipová na rok 2016 a to 

bez navýšenia výdavkovej časti. Zmena by sa realizovala presunom prostriedkov z nevyužitej 

položky 635 006 – Zateplenie KD na položku 633 009 1 – ŽURNÁL OBCÍ v hodnote 550 eur. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 146/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- zníženie výdavkovej položky 635 006 – Zateplenie KD Lipová = 550 eur 

- navýšenie výdavkovej položky 633 009 1 – ŽURNÁL OBCÍ = 550 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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Ďalšia úprava rozpočtu sa týkala kanalizačných prípojok k obecným budovám. Predpokladaná 

hodnota  - odborný odhad nových kanalizačných prípojok je 3500 eur. Na základe uvedených 

skutočností starostka obce žiada o zmenu rozpočtu využitím rezervného fondu prostredníctvom 



položky 454 001 /zostatok prostriedkov RF z predchádzajúcich rokov/ a vznikom novej 

kapitálovej položky 717 002 – Modernizácia budov – nové kanalizačné prípojky v hodnote 

3500 eur. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 147/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- navýšením prímov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 3500 eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

- navýšením kapitálových výdavkov obce v hodnote 3500 eur na zabezpečenie nových 

kanalizačných prípojok na objekty obce Lipová, prostredníctvom položky 717 002 – 

Modernizácia obecných budov – nové kanalizačné prípojky. 

 

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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

 

7. Rôzne 

 

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“. Starostka obce informovala prítomných 

o neustále sa zvyšujúcich nákladoch  na likvidáciu odpadu a vzhľadom na túto skutočnosť spolu 

s poslancami OZ prišli k záveru, že nie je možné vyhovieť tejto žiadosti.  

 

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 148/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

neschvaľuje 

úľavu na poplatku za komunálny odpad pre ZSS Lipka na rok 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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Ďalej sa v bode rôzne prerokoval  návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2007 – 2010. 

Jednou z úloh obce je viesť aj kroniku obce Lipová. Návrh zachytáva život v obci, činnosť 

samosprávy, výstavbu v obci, oblasť kultúry, športu ako aj školstva. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 149/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2007 – 2010. 

 

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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 



Ďalej bola prejednaná žiadosť o využitia dvoch záhrad pri cintoríne na jeden stavebný 

pozemok. Počas mesiaca 07/2016 boli poslanci na miestnom zisťovaní stavu a možnosti 

využitia prístupovej komunikácie k cintorínu v Lipovej. Na základe zhodnotenia situácie 

poslanci zvážili využitie cintorínskeho chodníka ako prístupovú komunikáciu pre stavbu 

rodinného domu s tým, že poškodenia komunikácie vzniknuté v súvislosti s výstavbou 

rodinného domu  odstráni stavebník na vlastné náklady v čo najkratšom čase od vzniku 

poškodenia. Taktiež zabezpečenie technickej infraštruktúry si stavebník rieši na vlastné 

náklady.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 150/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

využívanie prístupovej komunikácie k cintorínu Lipová na dočasné stavebné účely 

k novostavbe rodinného domu p. Mariana Mojzesa po dobu platnosti stavebného povolenia. 

 

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 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Na základe požiadavky na obnovenie zrušeného spoja SAD Nové Zámky o 12:40 hod Mlynský 

Sek – Ondrochov sme oslovili spoločnosť ARIVA NZ, aby sme sa informovali o možnostiach 

obnovenia predmetného spoja. Obecný úrad oslovil Základnú školu Lipová s požiadavkou 

vypracovania analýzy potreby obnovenia spoja. Na základe stanoviska predloženého zo strany 

pani riaditeľky pondelok – utorok – stredu- by išlo o 1 dieťa a štvrtok –  piatok by išlo o 2 deti. 

Po zhodnotení situácie prišlo k dohode medzi obcou a Základnou školou o internom riešení 

daného problému. 

 



8. Diskusia 

 

Pani starostka vyzvala prítomných do diskusie. Do diskusie sa ako prvý prihlásil pán Michal 

Petráni, ktorý mal pripomienku k železničnej stanici Ondrochov, kde je už dlhšiu dobu stanica 

bez prístrešku a mal otázku, po ktorej strane cesty bude vedená  trafostanica v časti Ondrochov. 

Ďalšou, ktorá sa pripojila do diskusie, bola pani Hradecká, ktorá chcela vedieť, či sa osadia 

spomaľovače pri obytných domoch. Pani Adriana Donely poukázala na opätovné znečistenie 

priestranstiev v okolí „Krabu“ a na nepriehľadnú križovatku pri hlavnej ceste pri železničnom 

priecestí Ondrochov, hlavne vo večerných hodinách, kedy je slabo osvetlená. Pán Štefan 

Harmata sa informoval ohľadom pripájania na vybudovanú kanalizáciu, aký bude postup, 

časový harmonogram pripájania a  aká bude sadzba stočného. Čo sa týkalo prístrešku, pani 

starostka neustále rokuje so železnicami o tomto probléme a riešenie je prisľúbené do konca 

septembra. Spomaľovače  budú osadené v najbližších dňoch na to isté miesto ako boli 

umiestnené na miestnej komunikácii. Doteraz obec nenašla riešenie ako zabrániť vzniknutej 

skládke odpadu pri „Krabe“, zatiaľ neúspešne dopadli aj rokovania ohľadne výraznejšieho 

sprehľadnenia križovatky pri hlavnej ceste pri železničnom priecestí Ondrochov. Čo sa týkalo 

kanalizácie, občania sa môžu začať napájať od 19. septembra. Žiadosti sa nachádzajú na 

Obecnom úrade bližšie informácie poskytne  ZSVS, a. s. - stredisko v Šuranoch. Ďalej diskusia 

pokračovala medzi poslancami OZ. Diskusia sa týkala viacerých otázok, ktoré je potrebné 

riešiť: 

- nákladné autá zo štrkoviska 

- zlepšenie stavu verejného osvetlenia 

- úprava a kosenie verejných priestranstiev 

- vybavenie detského ihriska 

- smerová tabuľa do Ondrochova. 

Po diskusii starostka obce poďakovala za účasť a 12. zasadnutie OZ v Lipovej ukončila.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Návrh na uznesenia a záver 

 

Na 12. zasadnutí OZ Lipová dňa 14.9. 2016 boli prijaté tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 138/2016 

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. 139/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 140/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu obecných nájomných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome č. 442 

v zmysle predložených žiadostí: 

- p. Stanislav Kopásek- byt č. 2 k 30.9.2016 

- p. Lukáš Ölvecký – byt č. 4 k 30.9.2016 

- p. Adriana Donely – byt č. 7 v zmysle predloženej žiadosti o ukončení nájmu. 

 

Uznesenie č. 141/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 /1 izbový byt/ v obytnom dome č. 442 

p. Ľubošovi Jánošíkovi, trvale bytom: Mlynský Sek 281, Lipová k 01.10.2016 

b/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 4 /3 izbový byt/ v obytnom dome č. 442 

p. Dajane Gajdošovej, trvale bytom: Ondrochov 492, k 01.10.2016 

c/ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 7 /3 izbový byt/ v obytnom dome č. 442 

p. Dominike Blahovej, trvale bytom: Mlynský Sek 402, Lipová v zmysle žiadosti o ukončenie 

nájmu, predloženej súčasnými nájomcami. 



Uznesenie č. 142/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného obecného časopisu v období od 1. októbra 2016 

do 30.9.2019 v rozsahu 9 čísiel.  

 

Uznesenie č. 143/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za 2. štvrťrok 2016. 

 

Uznesenie č. 144/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- presunom prostriedkov v hodnote 1000 Eur z položky 635 006 – Zateplenie KD na položku 

637 004 – Úprava verejného priestranstva. 

 

Uznesenie č. 145/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- navýšením prímov obce prostredníctvom operácií v hodnote 8200 eur, prostredníctvom 

položky 454 001 

- navýšením kapitálových výdavkov obce v hodnote 8200 eur na zabezpečenie odstránenia 

havarijného stavu domov smútku obce Lipová zakúpením nových chladiacich zariadení, 

prostredníctvom položky 713 004 1- DS -  chladiace zariadenia.  

 

Uznesenie č. 146/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- zníženie výdavkovej položky 635 006 – Zateplenie KD Lipová = 550 eur 



- navýšenie výdavkovej položky 633 009 1 – ŽURNÁL OBCÍ = 550 eur. 

 

Uznesenie č. 147/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmeny rozpočtu na rok 2016: 

- navýšením prímov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 3500 eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

- navýšením kapitálových výdavkov obce v hodnote 3500 eur na zabezpečenie nových 

kanalizačných prípojok na objekty obce Lipová, prostredníctvom položky 717 002 – 

Modernizácia obecných budov – nové kanalizačné prípojky. 

 

Uznesenie č. 148/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

neschvaľuje 

úľavu na poplatku za komunálny odpad pre ZSS Lipka na rok 2016. 

Uznesenie č. 149/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2007 – 2010. 

 

Uznesenie č. 150/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

využívanie prístupovej komunikácie k cintorínu Lipová na dočasné stavebné účely 

k novostavbe rodinného domu p. Mariana Mojzesa po dobu platnosti stavebného povolenia 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 12. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Ing. Marek Harmata               František Lukůvka 

overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  


