
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2017 -15 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 30. marca 2017, t. j. v štvrtok, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

  

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome: 

- výber nového nájomcu do nájomného bytu v obecnom bytovom dome č. 442 

4. Schválenie „Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, 

a.s.“ 

5. Podporné aktivity na zvýšenie počtu žiakov  v ZŠ Lipová 

6. Zámery obce pre rok 2017 

7. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2017 

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Návrh na uznesenia a záver  

 

 

 

 

 

 

   

   

       

 

 



Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 22.03.2017 

Číslo : 79/2/2017 – 15 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 30.marca 2017, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome: 

- výber nového nájomcu do nájomného bytu v obecnom bytovom dome č. 442 

4. Schválenie „Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, 

a.s.“ 

5. Podporné aktivity na zvýšenie počtu žiakov  v ZŠ Lipová 

6. Zámery obce pre rok 2017 

7. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2017 

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Návrh na uznesenia a záver  

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápisnica 

 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 30. marca 2017, t. j. v štvrtok, 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 pätnáste zahájila a viedla starostka 

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

kontrolórku obce.  Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že sú prítomní 

všetci poslanci a zároveň konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Informovala, že program dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol 

doručený poslancom OZ Lipová. Ďalej oboznámila poslancov čo sa bude prejednávať v bode 

rôzne: 

a) žiadosť Igora Labaia a Mgr. Evy Labaiovej o stanovisko obce o funkčnom využití územia  

b) informácia o autobusových spojoch 

c) informácia o stretnutí predstaviteľov ZsVS odštepný závod Nové Zámky s občanmi v oboch 

častiach obce k pripojeniam domácností na verejnú kanalizáciu  

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, Mgr. Hana Staňová. 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: Michal Andel a Mgr. Hana Staňová 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Letková  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 181/2017 

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



Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

2. Kontrolu plnenia uznesení OZ z 14. mimoriadneho zasadnutia   

Starostka obce predložila prítomným poslancom Kontrolu plnenia uznesení OZ zo 14. 

mimoriadneho zasadnutia a konštatovala, že na štrnástom mimoriadnom zasadnutí poslancov 

OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 172 až č. 180. Prijaté uznesenia č. 172, 173, 175, 176, 178 

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

V zmysle uznesenia číslo 174 bola podpísaná zmluva s novým nájomcom pani Máriou 

Urbanovou do nájomného bytu č. 2 (1 izbový byt) v obytnom bytovom dome č. 441 v zmysle 

vzájomnej dohody. 

Na základe uznesenia číslo 177 bola dňa 9.2.2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie 

z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie. 

V zmysle uznesenia číslo 179 bola uzatvorená a podpísaná nájomná zmluva na prenájom 

nebytového priestoru pre žiadateľa Marcel Blaho na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2018 za 

ročné nájomné 579,80 Eur. 

V zmysle uznesenia číslo 180 bolo doručené stanovisko k funkčnému využitiu parcely č. 

4650/7 pre výstavbu rodinného domu vlastníkovi pozemku pani Ing. Zuzane Pastorkovej. 

Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky ku kontrole plnenia uznesení OZ z 14. 

mimoriadneho zasadnutia starostka dala o tomto materiály hlasovať.  Kontrola plnenia uznesení 

OZ zo 14. mimoriadneho zasadnutia je prílohou zápisnice pod písmenom „A“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 182/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ Lipová. 

Hlasovanie: 

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

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



Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

3. Uvoľnenie nájomných bytov v obecnom bytovom dom  

 

a/ žiadosť o ukončenie nájmu:  

Pani starostka informovala prítomných poslancov, že na obecný úrad bola doručená žiadosť 

o ukončenie nájmu v prenajatom  obecnom byte, v bytovom dome č. 442, byt č. 3: Juraj Bula  

k 31.03. 2017 uplynutím doby, na ktorú bola nájomná zmluva uzatvorená. Poslanci zobrali túto 

skutočnosť na vedomie bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 183/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu p. Juraja Bula v obecnom nájomnom byte č.3,  nachádzajúcom sa v bytovom 

dome č. 442 v zmysle predloženej žiadosti k 31.03.2017 t.j. uplynutím doby, na ktorú bola 

nájomná zmluva uzatvorená. 

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

b/ výber nových nájomcov do obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 442  

Pani starostka informovala prítomných poslancov, že sa uvoľnil dvojizbový byt č.3 v bytovom 

dome s.č. 442. Na základe zverejneného oznamu na webovej stránke obce o uvoľnení 2 

izbového nájomného bytu boli na obec do stanoveného termínu predložené tri žiadosti 

o pridelenie dvojizbového bytu. Oslovení boli 3 záujemcovia a boli od nich požadované 

nasledovné doklady :  

- čestné vyhlásenie, že nevlastnia a nie sú spoluvlastníkmi žiadneho domu alebo bytu 



- potvrdenie o dosiahnutom čistom príjme za obdobie 07 – 12 / 2016 a potvrdenie 

zamestnávateľa o charaktere uzatvorenej pracovnej zmluvy  

- preukázanie dostatočného množstva finančných prostriedkov potrebných na zloženie finančnej 

zábezpeky v rozsahu 6 mesačného nájomného 

Záujemci predložili požadované doklady a všetci traja spĺňali podmienky na pridelenie 

sociálneho bytu. Poslanci sa rozhodli prideliť nájomný byt žiadateľovi Benjamínovi Benkovi, 

ktorý prehlásil, že žije s partnerkou a s maloletým dieťaťom v spoločnej domácnosti.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 184/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 3 /2 izbový byt/ v obytnom dome č. 442 p. Benjamínovi 

Benkovi, trvale bytom: Mlynský Sek 169  Lipová  k 01.04. 2017.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Informácie o ostatných zmluvách :  

Pani starostka informovala poslancov o predĺžení nájomných zmlúv, ktorým končí nájom 

v bytových domoch niektorým nájomníkom.   

Marek Filo – bytový dom č. 442, byt č. 1 – nájomná zmluva od 15.04. 2017 – 14.04. 2020 – 

predĺženie na ďalšie 3 roky. Súčasný nájomca sa stará o prenajatú nehnuteľnosť, platí svoje 

záväzky – nemá žiadne podĺžnosti. Predložil potrebné dokumenty, má uzatvorenú pracovnú 

zmluvu na neurčito, predložil čestné prehlásenie, že nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti.  

Andrea Bandová – bytový dom č. 441, byt č. 5 – nájomná zmluva od 01.04. 2017 – 31.03. 

2020 – predĺženie na ďalšie 3 roky. Súčasný nájomca sa stará o prenajatú nehnuteľnosť, platí 

svoje záväzky – nemá žiadne podĺžnosti.  Žiadateľ predložil potrebné dokumenty – potvrdenie 

o zamestnaní, pracovná zmluva trvá. V súčasnosti  je na materskej dovolenke. Ďalej 

informovala o potrebe zmeny zmluvy v prípade nájomníčky Stanislava Učňová nakoľko 

Branislav Učeň sa z uvedenej nehnuteľnosti odsťahoval. 



4. Schválenie „Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pod trafostanicou pre 

Západoslovenskú distribučnú, a.s.“ 

 

Starostka obce informovala poslancov o odpredaji pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, 

a. s. z dôvodu, že na tomto pozemku je vystavaná trafostanica. Celkove sa jedná o 31m2. 

Súčasťou predložených pracovných dokladov pre poslancov boli aj potrebné pracovné 

materiály. O odpredaj pozemku žiadala Západoslovenská distribučná a. s. a to na základe 

navrhovanej ,,Kúpnej zmluvy ev. č. kupujúceho: 17/76/L13.0654.13.0001KZ. Odpredaj 

pozemku sa týka par. číslo 136/4 registra C-KN, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 9m2 katastrálne územie Mlynský Sek a pozemku par. číslo 136/5 registra C-KN, 

druh pozemku – ostatné plochy vo výmere 22m2 katastrálne územie Mlynský Sek oddelené 

geometrickým plánom číslo 187/2016, vyhotoviteľom GEODETI s. r. o., overeným pod číslom 

1116/16 dňa 17.08.2016 z pozemku vo vlastníctve obce Lipová, zapísaného na liste vlastníctva 

č. 1 katastrálne územie Mlynský Sek. Oboma zmluvnými stranami bola navrhovaná kúpna cena  

vo výške 17,- eur/m2. Rozloha odpredávaných pozemkov je 31m2, v celkovej hodnote 527,- 

eur. Jedná sa o odpredaj hodný osobitného zreteľa. 

Pani kontrolórka obce mala návrh, aby Západoslovenskej distribučnej a.s. bola predložená 

námietka návrhu kúpnej zmluvy v bode „Kúpna cena a spôsob jej úhrady“ a jej návrh znel, aby 

kupujúci zaplatil predávajúcemu Kúpnu cenu pozemku na základe vystavenej faktúry do 30 dní 

od podpisu zmluvy, nie až od povolenia vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k pozemku  do 

katastra nehnuteľností. Starostka obce povedala, že bude rokovať so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s. o plnení si povinností voči obci vyplývajúce so zmlúv uzatvorených na 

začiatku roka 2017. Zmluva je prílohou zápisnice pod písmenom „B“. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 185/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

odpredaj pozemku par. 136/4 registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 9 m2 a pozemku par. číslo 136/5 registra C, druh pozemku – ostatné plochy vo výmere 

22 m2, oba pozemky katastrálne územie Mlynský Sek oddelené geometrickým plánom číslo 

187/2016, overeným pod číslom 1116/16 zo dňa 17.08.2016 z pozemku vo vlastníctve Obce 

Lipová v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. za dohodnutú odplatu 527,- 

eur ako dôvod osobitného zreteľa. 



 

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

5. Podporné aktivity na zvýšenie počtu žiakov v ZŠ Lipová  

Na základe nízkeho počtu žiakov v ZŠ Lipová pani  starostka navrhla niekoľko možností, ako 

udržať a prilákať nových žiakov: 

Obec po rokovaniach s Radou školy navrhuje schváliť jednorazový  príspevok na školské 

pomôcky pre každého žiaka ZŠ Lipová, ktorý v septembri r. 2017 nastúpi do ZŠ Lipová 

v hodnote 30,- €.       

Obec ďalej chce riešiť chýbajúcu telocvičňu výstavbou multifunkčného ihriska v obci. Pani 

starostka pripomenula, že  jedným z nedostatkov našej ZŠ je aj neexistencia telocvične, v rámci 

ktorej by žiaci udržiavali svoje športové aktivity. Na základe získaných informácií bude 

v krátkom čase vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o výstavbu multifunkčného ihriska 

z rezervy vlády SR. Preto je potrebné neodkladne schváliť zámer obce vystavať multifunkčné 

ihrisko v areály ZŠ Lipová a vybaviť stavebné povolenie. Tomu predchádza obstaranie 

projektovej dokumentácie. Pán poslanec Puk mal poznámku,  že štát by mal dotovať  školstvo 

a nie obce. Pani starostka bola rovnakého názoru, ale  ihrisko by slúžilo pre všetkých občanov 

obce Lipová a nie iba pre žiakov školy. Pani starostka by chcela,  aby bolo ihrisko sprístupnené 

verejnosti aj cez víkendy a po večeroch. Pani riaditeľka základnej školy, ktorá bola tiež 

prítomná sa pozitívne vyjadrila k výstavbe multifunkčného ihriska. Poslanci po dlhšej diskusii 

doporučili dať hlasovať o zámere vybudovať multifunkčné ihrisko.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 186/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

poskytnutie jednorazového  príspevku z rozpočtu obce na školské pomôcky pre každého žiaka 

ZŠ Lipová, ktorý v septembri r. 2017 nastúpi do ZŠ Lipová v hodnote 30,- €.    

Hlasovanie: 



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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 187/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce vystavať multifunkčné ihrisko v obci Lipová.  

Hlasovanie: 

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

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

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

Kúkela, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová/  

Proti: 0                                                                                                      

Zdržali sa: 2 / František Lukůvka, Ľubomír Puk/ 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 188/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Úradu vlády SR.   

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 



6.Zámery obce pre rok 2017 

Pani starostka v tomto bode podotkla, že nakoľko rok 2017 je v plnom prúde je pre rozvoj obce 

potrebné aby sa začali realizovať aj zámery súvisiace s rozvojom majetku obce. Po zhodnotení 

potrieb obce navrhla prehodnotiť nasledovné zámery :  

 

6.1 Zámer výstavby kanalizačných prípojok pre obecné budovy 

Napojením obce na kanalizáciu by bolo v priebehu r. 2017 potrebné realizovať aj zapojenie 

obecných priestorov na kanalizáciu. Na základe uvedených skutočností je potrebné schváliť 

zámer obce o napojenie obecných budov na kanalizáciu.   

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 189/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce napojiť obecné budovy na existujúcu kanalizačnú sieť.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6.2 Zámer realizácie výstavby spevnených plôch na cintoríne v časti Ondrochov 

Na základe nevyhovujúceho stavu spevnených plôch na cintoríne v časti Ondrochov starostka 

predložila návrh zámeru vybudovania spevnených plôch na cintoríne v uvedenej časti. Práce by 

mali byť uskutočnené spolu s opravami domu smútku. Poslanci s uvedeným zámerom súhlasili. 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 190/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce realizovať výstavbu spevnených plôch na cintoríne v časti Ondrochov.  

Hlasovanie: 

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

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



Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6.3 Zámer opravy prístrešku na dome smútku v časti Mlynský Sek  

Predchádzajúce nepriaznivé počasie a sychravé obdobie poukázalo na nepriaznivý technický 

stav prístrešku na dome smútku v časti Mlynský Sek. V čase dažďa a nepriaznivého počasia 

voda preteká cez existujúci prístrešok. Stekajúca voda neustále poškodzuje aj fasádu domu 

smútku. Na základe uvedených skutočností starostka obce požiadala o schválenie zámeru 

opravy existujúceho prístrešku. Zároveň informovala, že na uvedenú aktivitu sme podali 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva financií SR.   

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 191/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce riešiť nepriaznivý technický stav prístrešku na dome smútku v časti Mlynský Sek. 

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6.4 Zámer výmeny a modernizácie verejného osvetlenia v obci Lipová  

Na predchádzajúcom zastupiteľstve starostka informovali poslancov OZ o potrebe riešenia 

problémov, týkajúcich sa rekonštrukcie VO. Obci boli predložené viaceré predbežné ponuky 

od spoločností :  

- SolarEnergie Invest s.r.o.  

- Laser Media s.r.o.  

- Aretax Led s.r.o.  



- Na základe jednaní z uvedenými spoločnosťami sa  podarilo vybaviť montáž 

vzorových svetiel na ukážku aby bolo možné posúdiť kvalitu osvetlenia. Spoločnosť :  

- LaserMedia s.r.o. – sľúbila namontovať 20 ks svietidiel na ukážku v priebehu týždňa 

- SolarEnergie Invest s.r.o. –  v priebehu 1 – 2 týždňov namontujú 10 ks svietidiel  

- Aretax Led s.r.o. – so spoločnosťou prebiehajú rokovania o termíne namontovania 

vzorových svietidiel v počte cca 5 ks  

Na základe uvedených skutočností a potrieb obce starostka požiadala schváliť zámer obce 

Lipová realizovať rekonštrukciu VO. Ostatné podmienky výberu typu svietidla – podmienok 

dodania by boli predmetom ďalších rokovaní.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 192/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce riešiť rekonštrukciu verejného osvetlenia.    

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7. Zmeny rozpočtu obce Lipová pre rok 2017 
Vo väzbe na schválené závery obce Lipová starostka  informovala, že pre rok 2017 je potrebné 

uvedené skutočnosti zohľadniť aj v rozpočtovom procese obce, t.j. schváliť zmeny rozpočtu 

obce Lipová. Účtovníčka obce Mgr. Ivana Slobodníková spracovala návrhy na úpravy rozpočtu 

a tieto predložila poslancom OZ. 

7.1 Výstavba kanalizačných prípojok obecných budov  

Na základe schválenia zámeru výstavby kanalizačných prípojok obecných budov je potrebné 

realizovať zmenu rozpočtu a to navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 002 – 

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v hodnote 5 000,00 € a to zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 5 000,00 €.  



Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 193/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

OZ v Lipovej schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 

717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v hodnote 5 000,00 € a  zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 5 000,00 €. zámer obce napojiť obecné budovy na existujúcu kanalizačnú 

sieť.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7.2 Obstaranie projektovej dokumentácie k výstavbe multifunkčného ihriska  

Na základe schváleného zámeru výstavby multifunkčného ihriska starostka požiadala o zmenu 

rozpočtu z dôvodu potreby obstarania projektovej dokumentácie potrebnej k vybaveniu 

stavebného povolenia a to navýšením kapitálových výdavkov obce na položky 716 000 

v hodnote 2 000,00 € a  zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov 

obce cez príjmové finančné operácie položka 454 001 v hodnote 2 000,00 €.  

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 194/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 716 – Projektová dokumentácia 

v hodnote 2 000,00 € a  zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov 

obce cez príjmové finančné operácie položka 454 001 v hodnote 2 000,00 €.  

Hlasovanie: 

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

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



Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7.3  Spevnená plocha na cintoríne Ondrochov 

Na základe schváleného zámeru výstavby spevnenej plochy na cintoríne Ondrochov starostka 

požiadala o zmenu rozpočtu Obce Lipová  a to navýšením kapitálových výdavkov obce na 

položke 717 001 – Realizácia nových stavieb v hodnote 15 000,00 € a zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 15 000,00 €.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 195/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 001 – Realizácia nových 

stavieb  v hodnote 15 000,00 € a  zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu do 

príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 454 001 v hodnote 15 000,00 €.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7.4  Zateplenie budovy KD Lipová 

Obec Lipová predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok – dotáciu na Environmentálny 

fond na zateplenie budovy KD Lipová. Žiadosť na dotáciu bola predložená v celkovej hodnote 

143 415 € /1. etapa projektu/, pričom hodnota povinného spolufinancovania predstavuje 

hodnotu 7 548,91 €. Na základe uvedených skutočností starostka požiadala o zmenu rozpočtu 

a to navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia 

a zapojením finančných operácii prostredníctvom položky 454 001 v hodnote 7 548,91 €. 



Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 196/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

OZ v Lipovej schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 

002 – Rekonštrukcia po modernizácia v hodnote 7 548,91 € a  zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 7 548,91 €.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7.5 Navýšenie podielu príjmov DPFO obci od štátu 

Obce pri tvorbe rozpočtu r. 2017 v oblasti príjmov vychádzala z predpokladaných hodnôt 

dosiahnutých v predchádzajúcich obdobiach. Na základe získaných skutočností z finančného 

riaditeľstva navýšila príjmovú oblasť rozpočtu obce na položke 111 003 – DPFO pre územnú 

samosprávu v hodnote 12 500 €.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 197/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných príjmov na položke 111 003 – DPFO pre územnú 

samosprávu v hodnote 12 500 €.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 



Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7.6 Schválenie sociálneho príspevku na žiakov ZŠ Lipová  

Na základe schváleného poskytnutia jednorazového  príspevku z rozpočtu obce na školské 

pomôcky pre každého žiaka ZŠ Lipová, ktorý v septembri r. 2017 nastúpi do ZŠ Lipová 

v hodnote 30,- € starostka požiadala o zmenu rozpočtu a to navýšením bežných výdavkov 

v oblasti sociálnej na položke 642 014 – Dotácia jednotlivcom v hodnote 2 500 €.     

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 198/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných výdavkov v oblasti sociálnej na položke 642 014 – Dotácia 

jednotlivcom v hodnote 2 500 €.  

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

  

7.7 Oprava domu smútku časti Mlynský Sek  

Predchádzajúce nepriaznivé počasie a sychravé obdobie poukázalo na nepriaznivý technický 

stav prístrešku na dome smútku v časti Ondrochov. 

V čase dažďa a nepriaznivého počasia voda preteká cez existujúci prístrešok. Stekajúca voda 

neustále poškodzuje aj fasádu domu smútku. Na základe predbežných zisťovaní cien služieb i 

materiálov starostka požiadala o navýšenie rozpočtovej položky 635 006 – Opravy budov 

v hodnote 10 000,00 €.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 199/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných výdavkov v oblasti opráv majetku obce na položke 635 

006 – Opravy budov v hodnote 10 000 €.     



Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

8. Rôzne 

a)  Žiadosť Igora Labaia a Mgr. Evy Labaiovej o stanovisko obce o funkčnom využití 

územia  

Starostka informovala prítomných poslancov, že obci Lipová bola odstúpená žiadosť pána Igora 

Labaia a Mgr. Evy Labaiovej, ktorí požiadali obec dňa  22.3.2017 o stanovisko k funkčnému 

využitiu územia. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá  sa nachádza mimo zastavaného územia mesta 

Šurany. V rovinatom území. Stavebne je nehnuteľnosť zrastená s obcou Lipová. Pozemok je 

prístupný zo spevnenej komunikácie. Má možnosť napojenia na verejný vodovod, rozvod 

zemného plynu a verejnú kanalizáciu obce Lipová. V okolí nehnuteľnosti je zástavba rodinných 

domov.  Nakoľko plocha nehnuteľnosti stavebne a funkčne nie je spojená s mestom Šurany, do 

ktorého katastra patrí, ale užívanie nehnuteľnosti, ako aj jej situovanie bude späté s obcou 

Lipová, požiadali o stanovisko obce Lipová. Problém spočíva v skutočnosti, že na pozemku sa 

podľa miestneho zisťovania nachádza rodinný dom pred dokončením, ktorého stavebníkmi sú 

manželia Labaioví, avšak rodinný dom stavajú bez územného rozhodnutia či stavebného 

povolenia. Dané stanovisko im bude potrebné k dodatočnému stavebnému povoleniu 

k identifikácii pozemku od pozemkového úradu. Starostka sa spýtala prítomných či majú 

k funkčnému využitiu tohto uzemnia na stavbu rodinného domu nejaké pripomienky. Poslanci 

vyjadrili  názor, že je potrebné  prizvať stavebníkov na najbližšie zasadnutie OZ k objasneniu 

vzniknutej situácie a postupu pri výstavbe rodinného domu. 

b) Informácia o autobusových spojoch  

Starostka obce na základe požiadaviek od občanov dňa 07.02.2017 oslovila spoločnosť 

ARRIVA Nové Zámky a. s. prevádzkovateľa autobusového spojenia o pridanie jedného spoja 

s prevádzkou :  

- odchod 10:25 -  Ondrochov – Šurany    

a spätné spojenie  

- odchod 12:30 – Šurany – Ondrochov  



Dňa 28.02. 2017 sme dostali od spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a.s. odpoveď, že by išlo  

o znovuzavedenie spojov č. 5 a č. 8, ktorých prevádzka bola pozastavená k termínu od 01.06. 

2015 z dôvodu dlhodobo veľmi nízkej obsaditeľnosti /minimálne využívanie spojov/. 

Spoločnosť ARRIVA posunula našu požiadavku na NSK odbor doprava.  

Vyjadrenie NSK :  

NSK nebráni spätnému zavedeniu spojov, ale iba za podmienky, že žiadateľ príspevkom 

vykryje nákladovosť uvedených spojov v plnom rozsahu t. j. hradilo by sa to všetko z vlastných 

prostriedkov /nafta, opravy, mzdy vodičov/. Z uvedených dôvodov nie je možné tento spoj 

obnoviť.  

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 200/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Lipová 

berie na vedomie 

vyjadrenie NSK o možnosti obnovenia autobusových spojov č. 5 a č. 8 bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

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

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

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

c) Informácia o stretnutí predstaviteľov ZsVS odštepný závod Nové Zámky s občanmi 

v oboch častiach obce k pripojeniam domácností na verejnú kanalizáciu  

Starostka obce vzhľadom k tomu, že v obci bola dokončená výstavba kanalizácie, občania majú 

možnosť si pripájať svoje domácnosti na verejnú kanalizáciu. Za týmto účelom starostka obce 

dohodla so ZsVS, odštepný závod Nové Zámky stretnutie občanov, aby sa mohli informovať 

a dotazovať ohľadne týchto kanalizačných domových prípojok. Stretnutie sa uskutoční 5. apríla 

2017 o 17.00 h v časti Ondrochov a o 18.00 h v časti Mlynský Sek v kultúrnych domoch. 

Vyjadrila presvedčenie, že občania majú záujem o túto problematiku a že toto stretnutie bude 

prínosom k objasneniu rôznych technických či organizačných otázok ohľadne kanalizácie. 

 

 

 



9 Diskusia 

Pani starostka vyzvala prítomných do diskusie. Do diskusie sa ako prvý zapojil pán Puk, ktorý 

mal požiadavku na zveľadenie a upravenie priestoru, kde predtým bola dočasná skládka zeminy 

v čase výstavby kanalizácie. Ako vhodné riešenie navrhol výsadbu stromov. Na jeho 

požiadavku odpovedala pani starostka, že v uvedenej veci bude hľadať riešenie.  Pán poslanec 

Mikulec poukázal na zlý stav strechy na dome smútku v Ondrochove. Starostka obce danú 

záležitosť prešetrí a podľa potreby vyrieši. Pán Štefan Harmata poukázal na prašnosť a zápach 

na ulici smerom k železničnej stanici. Starostka obce ho informovala, že prebehli rokovania, 

smerujúce k náprave vzniknutej situácie. Na záver diskusie starostka obce poďakovala 

poslancom OZ  a ukončila 15. zasadnutie OZ. 

 

10. Prijaté uznesenia na 15. zasadnutí OZ a záver 

Na 15. zasadnutí OZ Lipová dňa 30.03. 2017 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 181/2017 

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. 182/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ Lipová. 

 

Uznesenie č. 183/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu p. Juraja Bula v obecnom nájomnom byte č.3,  nachádzajúcom sa v bytovom 

dome č. 442 v zmysle predloženej žiadosti k 31.03.2017 t.j. uplynutím doby, na ktorú bola 

nájomná zmluva uzatvorená. 

 

 



Uznesenie č. 184/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 3 /2 izbový byt/ v obytnom dome č. 442 p. Benjamínovi 

Benkovi, trvale bytom: Mlynský Sek 169  Lipová  k 01.04. 2017.  

 

Uznesenie č. 185/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

odpredaj pozemku par. 136/4 registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 9 m2 a pozemku par. číslo 136/5 registra C, druh pozemku – ostatné plochy vo výmere 

22 m2, oba pozemky katastrálne územie Mlynský Sek oddelené geometrickým plánom číslo 

187/2016, overeným pod číslom 1116/16 zo dňa 17.08.2016 z pozemku vo vlastníctve Obce 

Lipová v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. za dohodnutú odplatu 527,- 

eur ako dôvod osobitného zreteľa. 

 

Uznesenie č. 186/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

poskytnutie jednorazového  príspevku z rozpočtu obce na školské pomôcky pre každého žiaka 

ZŠ Lipová, ktorý v septembri r. 2017 nastúpi do ZŠ Lipová v hodnote 30,- €.    

 

Uznesenie č. 187/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce vystavať multifunkčné ihrisko v obci Lipová.  

 

Uznesenie č. 188/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Úradu vlády SR.   

 

 

 



Uznesenie č. 189/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce napojiť obecné budovy na existujúcu kanalizačnú sieť.  

 

Uznesenie č. 190/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce realizovať výstavbu spevnených plôch na cintoríne v časti Ondrochov.  

 

Uznesenie č. 191/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer obce riešiť nepriaznivý technický stav prístrešku na dome smútku v časti Mlynský Sek. 

 

Uznesenie č. 192/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zámer obce riešiť rekonštrukciu verejného osvetlenia.    

 

Uznesenie č. 193/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

OZ v Lipovej schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 

717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v hodnote 5 000,00 € a  zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 5 000,00 €. zámer obce napojiť obecné budovy na existujúcu kanalizačnú 

sieť.  

Uznesenie č. 194/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 716 – Projektová dokumentácia 

v hodnote 2 000,00 € a  zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov 

obce cez príjmové finančné operácie položka 454 001 v hodnote 2 000,00 €.  



Uznesenie č. 195/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 001 – Realizácia nových 

stavieb  v hodnote 15 000,00 € a  zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu do 

príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 454 001 v hodnote 15 000,00 €.  

 

Uznesenie č. 196/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

OZ v Lipovej schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov na položke 717 

002 – Rekonštrukcia po modernizácia v hodnote 7 548,91 € a  zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce cez príjmové finančné operácie položka 

454 001 v hodnote 7 548,91 €.  

 

Uznesenie č. 197/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných príjmov na položke 111 003 – DPFO pre územnú 

samosprávu v hodnote 12 500 €.  

 

Uznesenie č. 198/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných výdavkov v oblasti sociálnej na položke 642 014 – Dotácia 

jednotlivcom v hodnote 2 500 €.  

 

Uznesenie č. 199/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

zmenu rozpočtu navýšením bežných výdavkov v oblasti opráv majetku obce na položke 635 

006 – Opravy budov v hodnote 10 000 €.     

 

 



Uznesenie č. 200/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Lipová 

berie na vedomie 

vyjadrenie NSK o možnosti obnovenia autobusových spojov č. 5 a č. 8 bez pripomienok. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 15. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Michal Andel                       Mgr. Hana Staňová 

overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  


