
 

Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2016 -13 

          

 

 

Zápisnica 

 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 09. decembra 2016, t. j. v piatok, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

 

Program: 

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2017 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2017 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 a na roky 2018 – 2019 

6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

8. Dodatok k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

9. VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová 

10. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2016 

11. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2016 

12. Stanovenie ceny odpredaja obecného pozemku v užívaní občanov 

13. Schválenie Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.  

14. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.  

15. Schválenie inventarizačnej komisie obce  

16. Návrh zvýšenia príspevku pre novorodencov narodených od roku 2017 

17. Informácie o stave žiadostí na ŠFRB a žiadosti o dotáciu od Ministerstva dopravy 

18. Rôzne  

19. Diskusia  

20. Návrh na uznesenia a záver     

 

 

 



 

 

Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 02.12.2016 

Číslo : 79/2/2016 – 13 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 09. decembra 2016, t. j. v piatok, o 17.00 h v KD Lipová  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2017 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2017 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 a na roky 2018 – 2019 

6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

8. Dodatok k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

9. VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová 

10. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2016 

11. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2016 

12. Stanovenie ceny odpredaja obecného pozemku v užívaní občanov 

13. Schválenie Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.  

14. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.  

15. Schválenie inventarizačnej komisie obce  

16. Návrh zvýšenia príspevku pre novorodencov narodených od roku 2017 

17. Informácie o stave žiadostí na ŠFRB a žiadosti o dotáciu od Ministerstva dopravy 

18. Rôzne  

19. Diskusia  

20. Návrh na uznesenia a záver  

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 



                   

 

                                                                

                                                                Zápisnica 

 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 09. decembra 2016,t. j. v piatok, 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 N I E 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, komisií, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí trináste, 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 nie je prítomný poslanec Andrej Gál, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil. 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, MVDr. Milan Kajan 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: MVDr. Milan Kajan a Slavomír Mikulec. 

Za zapisovateľku zápisnice určila Ing. Lenka Letková.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 151/2016 

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: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  



2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 12. zasadnutia   

 

Na dvanástom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 138 až č. 150. 

Prijaté uznesenia č. 138, 139 a 150 - nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich 

plnenie, takže ich považujem za splnené.  

V zmysle uznesenia číslo 140 boli nájomné zmluvy v bytových domoch s pôvodnými 

nájomcami ukončené v zmysle žiadosti tak, ako boli predložené. 

Uznesením číslo 141 boli s novými nájomcami v bytových domoch podpísané zmluvy.  

Uznesením číslo 142 bola podpísaná zmluva s dodávateľom regionálneho časopisu v zmysle 

dohodnutých podmienok. Prvé číslo bolo vyexpedované do domácností a uhradené v novembri 

2016. 

 Uznesenie číslo 145, 146 a 147  boli v zmysle schválenia zapracované do rozpočtu k septembru 

2016. Kontrola plnenia uznesení OZ z 12. zasadnutia je prílohou zápisnice pod písmenom „A“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 152/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 12.zasadnutia OZ Lipová.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na 1. polrok 2017 

 

Pani kontrolórka Ing. Renáta Petrušková doručila obecnému zastupiteľstvu Návrh kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na 1. polrok .2017. Nakoľko poslanci nemali 

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

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na 1. polrok 2017 je prílohou zápisnice 

pod písmenom „B“ 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 153/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2017.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová za rok 2017 

 

Hlavná kontrolórka Ing. Renáta Petrušková doručila OZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu obce Lipová za rok 2017. Z predloženého stanoviska vyplýva, že návrh  

rozpočet je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so 

všeobecne záväznými nariadeniami obce, skonštatovala metodickú správnosť predloženého 

návrhu ako aj skutočnosť, že návrh rozpočtu vyjadruje zámery rozvoja územia a predpokladá 

plynulý chod obce, je vyhotovený ako vyrovnaný rozpočet. Skonštatovala, že rozpočet bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Na základe týchto skutočností 

doporučuje rozpočet schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

Lipová za rok 2017 je prílohou zápisnice pod písmenom „C“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 154/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2017.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 



Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 a na roky 2018 – 2019 

 

Starostka obce vyzvala účtovníčku obce Mgr. Slobodníkovú, aby predložila OZ dôvodovú 

správu k návrhu rozpočtu. Pri spracovaní rozpočtu Obce Lipová na rok 2017 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. 2017 do 31.12. 2017. 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.  

Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2017 bol pripravený bez programového rozpočtovania, 

rozpočet bol pripravený ako vyrovnaný. Súčasťou návrhu rozpočtu boli aj roky 2018 a 2019 – 

uvádzané hodnoty majú len informatívny charakter a nie sú záväzné.  

Návrh rozpočtu obce Lipová bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová po dobu pätnásť dní 

a to od dátumu: 25.11. 2016. Rozpočet obce na rok 2017 bol predmetom verejného 

prerokovania dňa 02.12. 2016 v priestoroch KD Lipová.  

Na základe prebiehajúcich jednaní a pripravených zmlúv  boli do rozpočtu obce Lipová na rok 

2017 zapracované aj príjmy :  

- Bežný príjem – príjem z užívania majetku ,,Zmluva o vecnom bremene – 

Západoslovenská distribučná a. s. „ = 8 992 €   

- Kapitálové príjmy – odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná a. s. = 153 € 

- Kapitálové výdavky – spolufinancovanie investície = 5 500 € 

- Bežné výdavky – bežná údržba obecného majetku = 3 645 € 

Návrh rozpočtu obce Lipová bol schválený aj hlavnou kontrolórkou obce, ktorá ho odporúča 

na schválenie.  

Na základe uvedených skutočností Vás žiadame hlasovať o dvoch návrhoch :  

- Zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry  

- Schválenie predloženého návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2017 a 2018 – 2019 so 

zapracovanými pripomienkami a návrhmi.  

- Rozpočet obce na rok 2017  tvorí prílohu zápisnice pod písmenom „D“ 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 155/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 bez programovej štruktúry.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 156/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

 rozpočet obce Lipová na rok 2017 bez pripomienok a berie na vedomie viacročný rozpočet 

obce Lipová na roky 2018 - 2019.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12.2016 

 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že finančný audit individuálnej účtovnej závierky 

obce Lipová za rok 2015 bol spracovaný Ing. Darinou Palatickou dňa 18. novembra 2016. 

Taktiež zo strany Ing. Palatickej prišlo k odsúhlaseniu súladu výročnej správy obce Lipová za 

rok 2015 s účtovnou závierkou obce Lipová k 31.12. 2015 dňa 18.11. 2016 .  



Podľa stanoviska audítora : Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Lipová k 31. decembru 2015 a výsledky jej 

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

o účtovníctve. Správa audítora ako aj dodatok k správe audítora sú súčasťou príloh zápisnice 

pod písmenom „E“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 157/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12.2015  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku 

konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12. 2015 

 

Starostka obce požiadala účtovníčku Mgr. Slobodníkovú informovať poslancov o vykonanej 

konsolidovanej účtovnej závierke obce Lipová. Konsolidovaná účtovná závierka obce Lipová 

predstavuje súčet hospodárenia obce a ňou zriadených organizácií. V prípade obce Lipová ide 

o súčet účtovníctva obce a ZŠ Lipová s vylúčením vzájomných operácií. Finančný audit 

konsolidovanej účtovnej závierky obce Lipová za rok 2015 bol spracovaný Ing. Darinou 

Palatickou dňa 18. novembra 2016. Podľa stanoviska audítora : Konsolidovaná účtovná 

závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská 

spoločnosť obec Lipová, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 

situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. 

decembru 2015, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení. Správa 

audítora je súčasťou príloh zápisnice pod písmenom „F“ 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 158/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

8. Dodatok č.1/2016 k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

 

Súčasťou pracovných materiálov predložených poslancom k OZ 09.12. 2016 bol aj ,,Návrh 

Dodatku č. 1/2016 k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, na základe ktorého má prísť k schváleniu sadzby za drobný stavebný 

odpad v zmysle platného zákona. Navrhovaná hodnota sadzby je 0,021 € za kg drobného 

stavebného odpadu.  Dodatok č.1/2016 k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je prílohou zápisnice pod písmenom „G“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 159/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 



Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

9. VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová  

 

K predloženému návrhu podala výklad účtovníčka obce Mgr. Slobodníková. 

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 správe. Návrh určuje podrobnosti financovania 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 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. Výška finančných prostriedkov na žiaka 

na rok je 140,00 €.  

Návrh VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová je 

prílohou zápisnice pod písmenom „H“. 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 160/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 



Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

10. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2016 

 

Starostka obce požiadala o slovo účtovníčku Mgr. Slobodníkovú, aby v krátkosti oboznámila 

OZ s plnením  rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2016. Poslanci OZ obdŕžali pracovný 

materiál k plneniu prímov a výdavkov za 3. štvrťrok  2016, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice 

pod písmenom „I“ . Mgr Slobodníková skonštatovala, že obec Lipová pre rok 2016 hospodári 

v zmysle schváleného rozpočtu.  

Rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný :  

a/ bežný rozpočet – prebytkový rozpočet 

b/ kapitálový rozpočet – schodkový rozpočet.  

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený dňa : 16.12. 2015, uznesením č. 95/2015 v Lipovej    

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 161/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu za ¾ r. 2016.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

 

 

 

 



11. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2016 

 

Starostka obce oboznámila poslancov, že v roku 2016 prišlo k navýšeniu príjmov obce 

a požiadala účtovníčku Mgr. Sloboníkovú o predloženie konkrétnych údajov, týkajúcich sa 

navýšenia rozpočtových príjmov,  

1. Na základe skutočných prijatých finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ žiadame 

o navýšenie rozpočtovaných príjmov z hodnoty 140 059€ na hodnotu 144 158 €. 

K navýšeniu príjmov príde o 4 099 €.  

Na základe uvedených skutoční Vás žiadame o navýšenie príjmov – položka č. 312 001 

zdroj financovania 111 o hodnotu 4 099,00 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 162/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo: 312 001 1zdroj financovania 111 o 4 099,00 €.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

2. Na základe skutočných prijatých finančných prostriedkov zo ŠR pre MŠ žiadame 

o navýšenie rozpočtovaných príjmov z hodnoty 976,00 € na hodnotu 2 116,00 €. 

K navýšeniu príjmov príde o 1140 €.  

Na základe uvedených skutoční Vás žiadame o navýšenie príjmov – položka č. 312 001 

4 zdroj financovania 111 o hodnotu 1 140,00 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 163/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo: 312 001  zdroj financovania 111 o 1 140,00 €.  



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

3. Na základe predpokladaných prijatých finančných prostriedkov od štátu ako podielu 

výnosu dane z príjmov pre územnú samosprávu o navýšenie rozpočtovaných príjmov 

z hodnoty 335 000,00 € na hodnotu 362 400,00 €. K navýšeniu príjmov príde 

o 27 400,00 €.   

Na základe uvedených skutoční Vás žiadame o navýšenie príjmov – položka č. 111 003 

– Výnosy dane z príjmov územnej samosprávy o hodnotu 27 400,00 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 164/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo: 111 003- Výnosy dane z príjmov územnej 

samosprávy o hodnotu 27 400,- €. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír 

Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

12. Stanovenie ceny odpredaja obecného pozemku v užívaní občanov  

 

Na základe predložených žiadostí zo strany občanov o odkúpenie obecných pozemkov v ich 

dlhodobom užívaní a pracovných jednaní poslancov starostka obce predložila návrh na 

stanovenie ceny odpredávaných pozemkov.  



Výsledkom pracovných stretnutí je návrh stanovenia ceny odpredávaných pozemkov vo výške 

3,00 €/m2 v prípade ak ide o odpredaj pozemkov, ktoré sú pre obec neprístupné /nachádzajú sa 

v zastavanej časti obce Lipová/, všetky náklady súvisiace s odpredajom by hradili kupujúci 

a išlo by o odpredaj pozemku občanom, ktorí ich dlhodobo užívajú. Na základe uvedených 

skutočností by prichádzalo k odpredaju pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa.    

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 165/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

cenu odpredaja pozemkov  spôsobom hodným osobitného zreteľa v hodnote 3,00 €/m2 pre 

občanov, ktorí ich dlhodobo užívajú, pritom sú pre obec neprístupné /nachádzajú sa 

v zastavanej časti obce Lipová/ s tým, že všetky náklady súvisiace s odpredajom hradí 

kupujúci.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

13. Schválenie Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú,  

a. s.  

Starostka obce informovala poslancov o odpredaji pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, 

a. s. Na základe pracovných dokumentov k OZ 09.12. 2016 boli poslancom predložené 

potrebné materiály k odpredaju obecného pozemku, spôsobom ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa. O odpredaj pozemku žiada Západoslovenská distribučná a. s. a to na základe ,,Kúpnej 

zmluvy ev. č. kupujúceho : 16/1489/L13.0654.13.0001/KZ.  Zámer odpredaja pozemku 

a hodnoty odplaty bol stanovený v zmysle uzatvorenej ,,Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ 

schválenej Obecným zastupiteľstvom dňa: 30.09. 2014, uznesením č. 400/2014.  Zmluva je 

prílohou zápisnice pod písmenom „J“. 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 166/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa, podľa GP č. 186/2016, za odplatu dohodnutú 

oboma zmluvnými stranami vo výške 153,- € v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s. Odpredávaný pozemok parc. č. 137/12 registra C-KN, druh pozemku – 

zastavané plochy o výmere 9 m2 bude odpredaný v zmysle návrhu Kúpnej zmluvy ev. č. 

kupujúceho : 16/1489/L13.0654.13.0001/KZ vypracovanej v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve“ schválenej Obecným zastupiteľstvom dňa: 30.09. 2014, uznesením č. 400/2014. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

14. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. 

s. 

Starostka obce požiadala Mgr. Slobodníkovú o informovanie poslancov o schválenie Zmluvy 

o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.Súčasťou pracovných 

dokumentov k OZ 09.12. 2016 boli poslancom predložené potrebné materiály k Zmluve 

o zriadení vecných bremien na zaťažené nehnuteľnosti – pozemky vo výlučnom vlastníctve 

obce Lipová v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s..Obec ako vlastník zaťaženej 

nehnuteľnosti na základe tejto zmluvy zriaďuje v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s. 

vecné bremeno na základe ktorého musí vlastník nehnuteľnosti – obec Lipová strpieť zriadenie 

a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej 

odstránenie. Jednorazová odplata vo výške 8,- € za 1 m2 zameraných vecných bremien podľa 

geometrických plánov výmera 1 124 m2 celkom vo výške 8 992,- € bola dohodnutá v zmysle 

unesenia č. 29/2015 OZ Lipová v zmysle ktorého prišlo k odsúhlaseniu uzatvorenia Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.  



Výstavba elektroenergetickej stavby bola povolená stavebným povolením č. 2014/470-05-L zo 

dňa 19.03. 2015. Zameranie energetickej stavby  a zaťaženej nehnuteľnosti bolo vyznačené 

v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 321/2016 zo dňa 11.11. 2016. Na 

základe uvedeného geometrického plánu bola stanovená výmera 1 124 m2.  Zmluvy o zriadení 

vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. je súčasťou zápisnice pod písmenom 

„K“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 167/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

jednorazovú odplatu vo výške 8,- € za 1 m2 za pozemky zamerané geometrickým plánom 

o výmere 1 124 m2 v celkovej hodnote 8 992,- € od Západoslovenskej distribučnej a. s. 

v zmysle návrhu ,,Zmluvy o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného : 

16/1604/L13.0654.13.0001/VB vypracovanej v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien schválenej OZ dňa 12.03. 2015, uznesením č. 29/2015.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

15. Schválenie inventarizačnej komisie obce  

 

Starostka obce v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve  v znení neskorších predpisov 

vydala 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 inventarizáciu boli navrhnuté nasledovné 

inventarizačné komisie :  

Obecný úrad Lipová :  

Za predsedu : MVDr. Milan Kajan  

Za členov : Michacl Andel, Mgr. Ivana Slbodníková  



Materská škola Lipová : 

Za predsedu : Jozef Kúkela  

Za členov : Mgr. Hana Staňová, Ivana Muchová   

ŠJ pri MŠ Lipová : 

Za predsedu :  Andrej Gál   

Za členov : František Lukůvka, Anna Vaculová    

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 168/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu 31.12. 

2016 nasledovné zloženie inventarizačnej komisie :   

 

Obecný úrad Lipová :  

Za predsedu : MVDr. Milan Kajan  

Za členov : Michacl Andel, Mgr. Ivana Slbodníková  

Materská škola Lipová : 

Za predsedu : Jozef Kúkela  

Za členov : Mgr. Hana Staňová, Ivana Muchová   

ŠJ pri MŠ Lipová : 

Za predsedu :  Andrej Gál   

Za členov : František Lukůvka, Anna Vaculová    

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

 

 



16. Návrh zvýšenia príspevku pre novorodencov narodených od roku 2017 

 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o zvýšení príspevku pre novorodencov od roku 2017. 

Na základe pracovných stretnutí poslancov bol predložený návrh zvýšenia jednorazového 

príspevku pri narodení dieťaťa. Jednorazový príspevok sa poskytuje za účelom hmotnej 

podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností rodičom dieťaťa. Jednorazový 

príspevok je určený pre dieťa s trvalým pobytom na území obce Lipová. Príspevok pri narodení 

dieťaťa je možné vyplatiť, iba rodičom dieťaťa. V súčasnosti je poskytovaný príspevok 

v hodnote 50 €, na základe pracovných stretnutí bol predložený návrh na zvýšenie 

poskytovaného príspevku na jedno dieťa narodené od 01.01. 2017 na hodnotu 100,00 €.   

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 169/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na jedno dieťa narodené od 01.01. 2017 na hodnotu 

100,00 €.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

17. Informácie o stave žiadostí na ŠFRB a žiadosti o dotáciu od Ministerstva dopravy 

 

Starostka obce informovala poslancov o stave žiadostí na ŠFRB a žiadostí o dotáciu od 

Ministerstva Dopravy. Obec Lipová prostredníctvom Okresného úradu Nitra listom č. OU-NR- 

OVBP3-2016/014408-2 zo dňa 23.05.2016 predložila Ministerstvu dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR žiadosť o dotáciu na obstaranie 8 nájomných bytov bežného 

štandardu v stavbe BD 8 b. j. Lipová a listom č.  OU-NR- OVBP3-2016/014413-2 zo dňa 

23.05.2016 predložila Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť 

o dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti k 8 nájomným bytom bežného štandardu 



k stavbe 8 b. j. Lipová. Dňa 20.10. 2016 a 26.10. 2016 nám prišli z MD – SR odmietavé 

stanovisko z dôvodu nesplnenia predpísanej energetickej triedy ,,A1“ ale vykazovaná ,,B“.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 170/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

informácie o stave žiadosti na ŠFRB a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

SR.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

18. Rôzne 

Návrh na vyradenie kníh v Obecnej knižnici Lipová 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o kontrole knižničného fondu kde bolo zistené, že 

niektoré knihy sú značne poškodené a nepoužiteľné na výpožičku. Na vyradenie sú tiež 

navrhnuté zastarané knihy, ktoré neboli vypožičané viac rokov. Na základe uvedených 

skutočností je spracovaný návrh na vyradenie kníh, ktorý  predkladáme OZ na schválenie. 

Zoznam obsahuje knihy v celkovej hodnote 68,98 Eur. Ide o knižné tituly, ktorých cena sa 

pohybuje od 0,07 do 2 eur v počte 117 kníh. Návrh na vyradenie kníh je prílohou zápisnice pod 

písmenom „L“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 171/2016 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

Návrh na vyradenie kníh v Obecnej knižnice Lipová v celkovej hodnote 68,98 Eur v počte 117 

ks kníh k 31.12.2016. 



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Ing. Marek Harmta, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Mgr. Hana Staňová/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

19. Diskusia 

 

Pani starostka vyzvala prítomných do diskusie. Do diskusie sa ako prvá prihlásila pani 

predsedníčka klubu Jednoty dôchodcov Šarlota Kajanová, ktorá sa chcela poďakovať za 

príspevok, ktorý obec odsúhlasila pre Jednotu dôchodcov Slovenska,  na základe ktorého mohli 

seniori prežiť veľa pekných chvíľ a zážitkov. Ďalší sa do diskusie zapojil pán MVDr. Milan 

Kajan, ktorý mal pripomienku, aby sa žiadatelia – záujmové a dobrovoľnícke organizácie na 

území obce osobne zúčastňovali na schvaľovaní rozpočtu konkrétne pri schvaľovaní 

príspevkov na činnosť daných organizácií.  Poslanci OZ podľa neho sa veľmi radi na konci roka 

stretnú v diskusii s predstaviteľmi alebo členmi záujmových združení, pritom bližšie spoznajú 

ich zámery či aktivity. Zároveň pozval prítomných  na silvestrovskú batôžkovú veselicu 

otvorenú verejnosti, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v Lipovej 31.12.2016. Pán poslanec 

Puk mal požiadavku na odstránenie stromu na cintoríne v Ondrochove. Starostka obce mu 

odpovedala, že je potrebné vybaviť  povolenie na výrub stromu a posúdiť vhodnosť výrub. 

Poslanci z Ondrochova tiež pozvali na Silvestra verejnosť do KD v Ondrochove. Na záver 

diskusie starostka obce poďakovala poslancom OZ ako aj pracovníkom obecného úradu za 

celoročnú spoluprácu a snaženie a ukončila 13. zasadnutie OZ so želaním pokojných 

vianočných sviatkov, zdravia a úspechov do nového roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Návrh na uznesenia a záver 

Na 13. zasadnutí OZ Lipová dňa 09.12. 2016 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 151/2016 

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 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 152/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 12.zasadnutia OZ Lipová.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 153/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2017.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 154/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2017.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 155/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 bez programovej štruktúry.  



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 156/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2017 bez pripomienok a  

berie na vedomie viacročný rozpočet obce Lipová na roky 2018 - 2019.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 157/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12.2015  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 158/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej 

účtovnej závierke k 31.12. 2015 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 159/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 160/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová.  



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 161/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu za ¾ r. 2016.   

 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 162/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo: 312 001 1zdroj financovania 111 o 4 099,00 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 163/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo: 312 001 4zdroj financovania 111 o 1 140,00 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 164/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

navýšenie rozpočtových príjmov položka číslo : 111 003- Výnosy dane z príjmov územnej 

samosprávy o hodnotu 27 400,- €. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 165/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

cenu odpredaja pozemkov  spôsobom hodným osobitného zreteľa v hodnote 3,00 €/m2 pre 

občanov, ktorí ich dlhodobo užívajú, pritom sú pre obec neprístupné /nachádzajú sa 

v zastavanej časti obce Lipová/ s tým, že všetky náklady súvisiace s odpredajom hradí 

kupujúci.  



Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 166/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa, podľa GP č. 186/2016, za odplatu dohodnutú 

oboma zmluvnými stranami vo výške 153,- € v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s. Odpredávaný pozemok parc. č. 137/12 registra C-KN, druh pozemku – 

zastavané plochy o výmere 9 m2 bude odpredaný v zmysle návrhu Kúpnej zmluvy ev. č. 

kupujúceho: 16/1489/L13.0654.13.0001/KZ vypracovanej v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve“ schválenej Obecným zastupiteľstvom dňa: 30.09. 2014, uznesením č. 400/2014. 

 

 

Uznesenie č. 167/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

jednorazovú odplatu vo výške 8,- € za 1 m2 za pozemky zamerané geometrickým plánom 

o výmere 1 124 m2 v celkovej hodnote 8 992,- € od Západoslovenskej distribučnej a. s. 

v zmysle návrhu ,,Zmluvy o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného : 

16/1604/L13.0654.13.0001/VB vypracovanej v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien schválenej OZ dňa 12.03. 2015, uznesením č. 29/2015.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 168/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu 31.12. 

2016 nasledovné zloženie inventarizačnej komisie :   

Obecný úrad Lipová :  

Za predsedu : MVDr. Milan Kajan  

Za členov : Michacl Andel, Mgr. Ivana Slbodníková  

Materská škola Lipová : 

Za predsedu : Jozef Kúkela  

Za členov : Mgr. Hana Staňová, Ivana Muchová   

ŠJ pri MŠ Lipová : 



Za predsedu :  Andrej Gál   

Za členov : František Lukůvka, Anna Vaculová    

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 169/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na jedno dieťa narodené od 01.01. 2017 na hodnotu 

100,00 €.  

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 170/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

informácie o stave žiadosti na ŠFRB a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR.  

 

Uznesenie č. 171/2016 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

schvaľuje 

Návrh na vyradenie kníh v Obecnej knižnice Lipová v celkovej hodnote 68,98 Eur v počte 117 

ks kníh k 31.12.2016. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 13. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

MVDr. Milan Kajan               Slavomír Mikulec 

overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  


