
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2017 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 28. septembra 2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 h., v KD Lipová 

 

  

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení z 17. zasadnutia OZ Lipová.  

4. Prejednanie návrhov Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – bytovému domu – realizovanej pod 

marketingovým názvom ,,BYTOVÝ DOM ONDROCHOV“  

5. Prejednanie žiadosti K2net - Wifi s.r.o. Nitra o návrhu zmluvy týkajúcej sa zriadenia 

vysokorýchlostného pripojenia internetu v časti Ondrochov  

6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12. 2016 

7. Plnenie rozpočtu za 2.štvrťrok 2017 

8. Úpravy rozpočtu  

9. Rôzne  

10. Diskusia  

11. Prehľad prijatých uznesení  

12. Záver  

 

 

 

 

 

 



Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 25.09.2017 

Číslo : 79/2/2017 – 18 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 28. septembra 2017, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

14. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ 

15. Kontrola plnenia uznesení z 17. zasadnutia OZ Lipová.  

16. Prejednanie návrhov Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – bytovému domu – realizovanej pod 

marketingovým názvom ,,BYTOVÝ DOM ONDROCHOV“  

17. Prejednanie žiadosti K2net - Wifi s.r.o. Nitra o návrhu zmluvy týkajúcej sa zriadenia 

vysokorýchlostného pripojenia internetu v časti Ondrochov  

18. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12. 2016 

19. Plnenie rozpočtu za 2.štvrťrok 2017 

20. Úpravy rozpočtu  

21. Rôzne  

22. Diskusia  

23. Prehľad prijatých uznesení  

24. Záver  

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

                  

                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Zápisnica 

 

zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 28. septembra 2017, t. j. vo 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 osemnáste zahájila a viedla starostka 

obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Starostka po 

nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že sa ospravedlnil pán poslanec Andel a pán 

poslanec Gál. 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, že v bode rôzne sa bude 

prejednávať zámena územia katastrov  Šurany – Lipová 

                    multifunkčné ihrisko 

                   vymazanie miestneho národného výboru z registra 

                   vyplatenie schváleného príspevku na žiaka v ZŠ Lipová 

                   vydanie stanoviska pre ZŠR –náhrada nadzemných vedení káblom 

 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto z prítomných poslancov OZ doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k danému programu. Poslanci nemali pripomienky k programu rokovania. 

Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:  

návrhová komisia: František Lukůvka, Ing. Marek Harmata a Jozef Kúkela 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka, Jozef Kúkela 

volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Ľubomír Puk, Slavomír Mikulec 

Za overovateľov zápisnice navrhla: MVDr. Milan Kajan a Slavomír Mikulec 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letková  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 230/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, volebnej komisie, mandátovej komisie, 

overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli  predložené dnešnému zastupiteľstvu.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 6 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  



Za návrh: 6 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, 

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

2. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ 

Pani starostka informovala poslancov, že poslankyňa OZ Mgr. Hana Staňová sa dňa 22.8.2017 

písomne vzdala mandátu poslankyne OZ, čím  v zmysle § 25 ods.2 písm. f/ zákona SNR č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov došlo k zániku mandátu poslanca 

vo volebnom obvode č.1. Podľa § 51, ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí nastúpi za poslanca obecného zastupiteľstva ten náhradník, ktorý 

v príslušnom volebnom obvode získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Na 

uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastúpil p. Štefan Švajda, ktorý v roku 2014 vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí získal vo volebnom obvode č. 1 ako náhradník najviac 

321 hlasov. Starostka obce požiadala novonastupujúceho poslanca OZ Štefan Švajdu, aby zložil 

zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu starostka obce zaželala Štefanovi Švajdovi veľa 

úspechov vo výkone funkcie poslanca OZ. Zároveň informovala poslancov, že je potrebné, aby 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej konštatovalo, že novozvolený poslanec Štefan Švajda zložil 

zákonom predpísaný sľub a dala hlasovať. Sľub poslanca je prílohou zápisnice pod písmenom 

„A“.  

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 231/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

a/ berie na vedomie 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr. Hani Staňovej podľa § 25 ods. 2 písm. f/ zákona 

SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa 

mandátu dňom 22.08.2017 vo volebnom obvode č. 1. 

b/ konštatuje, že 

novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Švajda zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1.  

 Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 6 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  



Za návrh: 6 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, 

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 27. júla 2017 

Na 17. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 221 až č. 229. 

Prijaté uznesenia č. 221, 222, 223, 224  nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich 

plnenie, takže ich považujem za splnené.  

V zmysle uznesenia č. 225 bola uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere so Všeobecnou 

úverovou bankou  dňa 31.8. 2017. 

Zmeny rozpočtu schválené v zmysle uznesenia OZ č. 226 boli zapracované do rozpočtu obce.  

Na základe uznesenia č. 227 bola v zmysle predloženej cenovej ponuky uzatvorená zmluva 

o dielo od dodávateľa LASER media, s.r.o. dňa 4.8. 2017 a následne prišlo k zhotoveniu prác 

v zmysle cenovej ponuky a uzatvorenej zmluvy.  

Na základe uznesenia č. 228 bola dňa 21.8.2017 uzatvorená Zmluva s pánom Ing. Michalom 

Šimom na spevnenú plochu na cintoríne v Ondrochove a v zmysle uzatvorenej zmluvy boli 

vyhotovené práce.  

Na základe  uznesenia č. 229 vybraný dodávateľ Ing. Katarína Miklová – HEDERA dodal 

materiál a vyhotovil montáž závlahového systému na miestnom ihrisku v sume 11 271,00 eur 

s tým, že v zmysle prijatého uznesenia bola vykonaná úhrada za prevedené práce. 

 Kontrola plnenia uznesení OZ zo 17. zasadnutia je prílohou zápisnice pod písmenom „B“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 232/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ Lipová.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  



Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

4. Prejednanie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti – bytovému domu – realizovanej pod marketingovým názvom 

,,BYTOVÝ DOM ONDROCHOV“  

Pani starostka obce informovala poslancov OZ, že Obecný úrad Lipová bol oslovený zo strany 

spoločnosti DAVAR, s. r. o. Bratislava zastupujúca spoločnosť LEGA a. s. so žiadosťou 

o stanovenie odkúpnej hodnoty pozemku, na ktorom prichádza k výstavbe bytového domu 

v časti Ondrochov. Podľa vyjadrenia spoločnosti DAVAR s.r.o. je prijatie dodatku podmienkou 

banky, ktorá bude vykonávať financovanie tohto projektu, aby bolo možné dostať 

nadštandardné podmienky financovania. Na základe uvedených skutočností bol obecným 

úradom vypracovaný návrh Dodatku č. 1, ktorý je prílohou zápisnice pod písmenom „C“. 

Predložený návrh Dodatku nebol zo strany spoločnosti DAVAR s.r.o. akceptovaný a následne 

bol zaslaný z ich strany návrh č. 2, ktorý je prílohou zápisnice pod písmenom „D“, na základe 

ktorého prichádza k stanoveniu ceny pozemku 5,00 € / 1 m2 a určenie doby odkúpenia – 01.01. 

2020 /roky po nezískaní prostriedkov z dotácie a ani úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania/.  

Záujmy spoločnosti prišiel na Obecné zastupiteľstvo obhajovať jej zástupca p. Róbert Rónai, 

ním prednesený materiál je prílohou zápisnice pod písmenom „H“.  

Prítomní poslanci sa dohodli, že po oboznámení sa s daným materiálom na ďalších 

zasadnutiach zaujmu stanovisko k danej veci.  

 

5. Prejednanie žiadosti K2net – Wifi s.r.o. Nitra o návrhu zmluvy týkajúcej sa zriadenia 

vysokorýchlostného pripojenia internetu v časti Ondrochov  

V ďalšom bode p. starostka  informovala, že Obecný úrad Lipová bol oslovený zo strany 

spoločnosti K2net – Wifi s.r.o. Nitra  so žiadosťou o zriadenie vysokorýchlostného 

internetového pripojenia do časti Ondrochov s využitím stĺpov miestneho rozhlasu. Išlo by 

o zriadenie optického vedenia v trase existujúceho vedenia miestneho rozhlasu a na jeho 

podporných bodoch, ktoré sú podľa vyjadrenia zástupcov spoločnosti K2net – Wifi s.r.o. na 

tento účel vyhovujúce, sú vhodne situované a v prípade potreby príde zo strany firmy k ich 

zahusteniu. Žiadosť o vydanie stanoviska ako aj Návrh ,,Zmluvy o vzájomnej spolupráci“ bol 

doručený poslancom spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo.  



Záujmy spoločnosti prišiel  na Obecné zastupiteľstvo prezentovať jej zástupca p. Peter Farkaš, 

ktorému p. starostka odovzdala slovo. Pán Farkaš informoval poslancov, že je dopyt po 

vysokorýchlostnom internete aj v časti obce Ondrochov, ktorý by vedeli uspokojiť bez 

nákladov obce. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili s tým, že bude doplnený o im 

predložený návrh o sumu ročného prenájmu za stĺpy MR vo výške 20,00 eur za rok .  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 233/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

súhlasí  

s rozšírením existujúcej telekomunikačnej siete o vysokorýchlostné internetové pripojenie do 

časti Ondrochov s tým, že bude uzatvorená Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi obcou 

Lipová a spoločnosťou K2net – Wifi, s.r.o. tak, ako bola táto doplnená na dnešnom OZ.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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 

Pani starostka dala slovo pani ekonómke Mgr. Slobodníkovej, ktorá priblížila poslancom danú 

problematiku. Finančný audit individuálnej účtovnej závierky obce Lipová za rok 2016 bol 

realizovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na 

základe uzatvorenej zmluvy finančný audit bol spracovaný Ing. Darinou Palatickou, ktorá dňa 

26. júla 2017 vydala ,,Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová 

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12. 2016“  

Podľa stanoviska audítora priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Lipová k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov /ďalej len ,,zákon o účtovníctve“/.  

Správa audítora je súčasťou príloh zápisnice pod písmenom „ F“.  



Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 234/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12. 2016 bez pripomienok.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7. Plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2017 

Pani starostka dala opäť slovo pani ekonómke, ktorá prítomným predložila plnenie rozpočtu za 

2. štvrtok 2017. Obec Lipová pre rok 2017 hospodári v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet 

obce bol schválený ako vyrovnaný:  

1. bežný rozpočet ako vyrovnaný 

2. kapitálový rozpočet ako schodkový rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený OZ dňa: 9.12.2016, uznesením č. 156/2016 

v Lipovej. Plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2017 je prílohou zápisnice pod písmenom „G“. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 235/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu obce Lipová za 2. štvrťrok 2017 bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 



8. Úpravy rozpočtu  

Pani starostka odovzdala slovo pani ekonómke ktorá vysvetlila, že bežné príjmy obce boli 

k 30.06. 2017 navýšené oproti upravenému rozpočtu za ¼ o 18 870,29 € :  

a/ ide o bežné transfery zo štátneho rozpočtu – účelovo viazané, ktoré sa v rozpočtovom 

procese nerozpočtujú  v hodnote = 13 874,53 €   

- BT – PnD   =  70,56     /štát/  

- BT – strava = 212,90    /štát/  

- BT – VZP školstvo = 566,00     /štát/ 

- BT – učebnice  = 20,00    /štát/ 

- BT – materská škôlka = 1 139,00   /štát/ 

- BT – adresy + Regob = 144,10   /štát/  

- BT – opatrovateľky = 3 042,00 €    /implementačná agentúra/ 

- BT – mzdy ÚPSVaR = 8 680,07 €   /štát/  

 

b/ obec získala navyše príjmy v hodnote  4 995,76, získané prostriedky z VÚC a Cedroň 

Nitrava boli vopred účelovo viazané / 4 8004,50 € /   

- BT – VÚC – kultúra a šport = 2 800,00   OZ 209/2017 

- BT – Cedroň Nitrava – zvukotechnika = 2 004,50    OZ 209/2017 

- Navýšenie príjmu za prenájom zariadenia = 0,82 € 

- Navýšenie príjmu za sociálne služby = 81,00 € 

- Navýšenie príjmu z preplatku VšZP = 109,44 € 

Finančné príjmy obce k 30.06. 2017 boli oproti plánovanému rozpočtu ¼ navýšené o  

8 041,00 €. 

Ide o zapojenie zostatku rezervného fondu z r. 2015 na :  

-  investície – závlahový systém ihrisko 3 800 €  

-  riešenie havarijného stavu strechy Ondrochov 3 900 € 

Ide o zapojenie fondu opráv BD v hodnote 341 € .  

Navýšenie rozpočtu finančných príjmov bolo upravené uznesením č. 210/2017 a č. 212/2017.    

Bežné výdavky obce k 30.06. 2017 oproti úpravám k ¼ r. boli 21 736,95 € ide o :  

-  341,00 € - bežné výdavky na opravy bytových domov  

- 2 004,50 € - zvukotechnika z dotácie Cedroň Nitrava OZ 209/2017 

- 2 800,00 € - bežné výdavky na kultúru a šport RVC Nitra OZ 209/2017 

- Zníženie bežných výdavkov závlaha - 1 700 € - OZ 212/17 

- 3 900 € - oprava havarijného stavu strechy DS Ondrochov  OZ 210/17 

- 316,62 – BT – kancelárske potreby   /štát/  

- 144,10 – BT – štát životné prostredie /štát/  

- 2 278,00 BT – všeobecný materiál materská škôlka /štát/  

- 70,56  - BT – PnD /štát/  

- 99,60 – BT – školské pomôcky /štát/  

- 3 042 – BT – opatrovateľky  /štát/  

- 8 680,07 – BT ÚPSVR   /štát/ 



- Neschválené navýšenie bežných výdavkov obce oproti realizovaným úpravám rozpočtu počas 

1/4 r. 2017 bolo :  

- 14 630,95 € čo predstavuje výdavky obce financované z príjmov od štátu /BV – mzdy, odvody, 

kancelárske potreby, strava, PnD/ 

- 2 800,00 € čo predstavuje výdavky na kultúru a šport financované z VÚC Nitra  

- 2 004,50 € predstavujú výdavky na zvukotechniku financované z Cedroň Nitrava  

Kapitálové výdavky obce k 30.06. 2017 navýšené oproti ¼ r. 2017 o 5 500 € :  

-  5 500 € - závlaha ihrisko OŠK Lipová – uznesenie OZ č. 212/2017 

Návrh na uznesenie   

Uznesenie č. 236/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie   

navýšenie bežných príjmov obce za 2. štvrťrok 2017 o 13 874,53 € získaných od štátu a 191,26 

€ získaných z vlastných príjmov a navýšenie bežných výdavkov obce za 2. štvrťrok 2017 

v hodnote 13 874,53 € získaných od štátu.    

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Pán poslanec Ing. Harmata informoval prítomných poslancov pri tomto bode, že sa blíži 

„Európsky deň rodičov a škôl“ a preto navrhol, či by obec nemohla prispieť finančnou čiastkou 

na túto akciu, ktorá sa bude konať na našej škole. Starostka obce navrhla, aby obec prispela 

čiastkou 100 eur na toto podujatie s tým, že budú použité na občerstvenie deťom ZŠ a MŠ 

v rámci tohto podujatia. Poslanci s uvedením návrhom súhlasili. 

Návrh na uznesenie   

Uznesenie č. 237/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

navýšenie prostriedkov pre ZŠ Lipová vo výške 100 eur na materiálne zabezpečenie projektu 

„Európsky deň rodičov a škôl“. 



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

9. Rôzne  

a/ Zámena územia katastrov  Šurany – Lipová 

Pani starostka informovala prítomných poslancov o zámene  katastrov Mlynský Sek a Šurany 

z dôvodu zosúladenia existujúceho právneho stavu. Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch dňa 

18.5.2017 prijalo uznesenie č. 23/2017, ktoré schvaľuje bez pripomienok poslancov mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch zámer vykonania územných zmien a to zámenu časti katastrálnych 

území Šurany a Mlynský Sek a poveruje Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany 

rokovaním vo veci vykonania územných zmien v časti k. ú. Mlynský Sek. Po rokovaní 

starostky, primátora mesta Šurany z Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov 

je  potrebné zrušiť uznesenie č. 168/2013 a prijať nové uznesenie, nakoľko predmetná zámena 

katastrov sa mala dotýkať väčšiny územia, než domovej zástavby a pozemkov k nej 

prislúchajúcich. Na základe uvedených skutočností pani starostka požiadala o zrušenie 

existujúceho uznesenia č.168/2013, a prijatie nového uznesenia. 

 

Návrh na uznesenia  

Uznesenie č. 238/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

ruší  

uznesenie  č. 168/2013 prijaté OZ v Lipovej na 23. zasadnutí konanom dňa 25. februára 2013 

na základe ktorého bola  

a/ schválená  

zámena katastrálnych území Mlynský Sek a Šurany, týkajúcu sa domovej zástavby v časti 

Mlynský Sek, na liste vlastníctva kataster Šurany a pozemkov k tejto časti prislúchajúcich.  

b/ poveruje 

starostku obe oboznámiť Mesto Šurany s uvedeným zámerom zámeny katastrálnych území 

Mlynský Sek a Šurany s doručením výpisu z uznesenia OZ o tejto zámene. 



 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 239/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

a/ schvaľuje   

bez pripomienok poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej zámer vykonania územných 

zmien a to zámenu časti katastrálnych území Šurany a Mlynský Sek.  

b/ poveruje  

Mgr. Tatianu Ölveckú, starostku obce Lipová rokovaním vo veci vykonania územných zmien 

v časti katastrálneho územia Šurany a katastrálneho územia Mlynský Sek.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

b/ multifunkčné ihrisko  

Starostka obce informovala, že Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí zo dňa 30.03. 

2017 uznesením č. 187/2017 schválilo zámer  výstavby multifunkčného ihriska. Na základe 

uvedených skutočností bol vypracovaný projekt na výstavbu multifunkčného ihriska. Dňa 

24.05.2017 nadobudlo platnosť stavebné povolenie na základe ktorého by malo prísť 

k výstavbe. Dňa 25.05. 2017 obec podala žiadosť o dotáciu na rok 2017 – Výstavba 

multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v požadovanej sume 40 000 €.  

Celkový rozpočet výstavby multifunkčného ihriska je vypracovaný na hodnotu 86 932,64 €. 



Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 25.08. 2017 všetkým žiadateľom prostredníctvom svojej 

web stránky oznámil, že zrušuje výzvu z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu 

projektov. Na základe uvedených skutočností pani starostka navrhla prehodnotiť možnosť 

výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov. Informovala prítomných, že v súčasnosti 

sa podarilo zvýšiť aj počet detí v ZŠ Lipová na 70 – naše deti nemajú vhodnú plochu na cvičenie 

a zabezpečovanie pohybových aktivít.  V prípade výstavby multifunkčného ihriska z vlastných 

zdrojov a pokročilého obdobia – jeseň by pre tento rok odporúčala zrealizovať len výstavbu 

základovej dosky o rozmere požadovaného ihriska 33 x 18 m. Predpokladaná hodnota cca 

15 000 €. V jarných mesiacoch navrhla zrealizovať komplexné osadenie multifunkčného 

ihriska. O tomto návrhu dala hlasovať. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 240/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

realizáciu výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov.    

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 241/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

zapojenie príjmových finančných operácií z rezervného fondu v hodnote 15 000,00 € 

prostredníctvom položky 454 001 a navýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie 

základovej dosky multifunkčného ihriska prostredníctvom položky 717 001 – Realizácia 

nových stavieb v hodnote 15 000,00 €.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 / Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  



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

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

c/ Vymazanie miestneho národného výboru z registra  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu informáciu: Obecné zastupiteľstvo na 

svojom 16. zasadnutí dňa 28.06. 2017 prijalo uznesenie č. 214/2017 na základe ktorého 

schválilo zrušenie drobnej prevádzkarne zriadenej podľa uznesenia rady Miestneho národného 

výboru č. 7/59, zapísanej v Obchodnom registri pri Okresnom súde Nitra, oddiel: Pšn, vo vložke 

číslo 186/N, IČO: 00 000 105. Po predložení všetkých potrebných podkladov na Okresný súd 

Nitra  prišlo na obecný úrad 06.09.2017 potvrdenie o vykonaní  zápisu – VÝMAZU Miestneho 

národného výboru k 31.08.2017. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie bez 

pripomienok. 

 

d/ Vyplatenie schváleného príspevku na žiaka v ZŠ Lipová  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu informáciu, že Obecné zastupiteľstvo na 

svojom 15. zasadnutí dňa 30.03. 2017 na základe uznesenia č. 186/2017 schválilo 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,- €. Oznámila, že na základe 

predloženého zoznamu žiakov zo ZŠ Lipová prišlo k vyplateniu schváleného príspevku. 

Prebratie príspevku potvrdili rodičia žiakov svojím podpisom. V skutočnosti bol poskytnutý 

jednorazový príspevok  pre 70 žiakov t. j.: 70 x 30  =  2 100,00 € z rozpočtu obce. Poslanci 

k uvedenému nemali žiadne pripomienky. 

 

e/ vydanie stanoviska pre ZŠR – náhrada nadzemných vedení káblom  

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že dňa 19.09. 2017 spoločnosť PRODEX 

s.r.o. oslovila obec Lipová so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska pre účely konania 

o umiestnení stavby a to v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe predloženej žiadosti 

a priloženej projektovej dokumentácie obec Lipová dňa 20.09.2017 vydala stanovisko na 

základe ktorého súhlasí s realizáciou komplexnej výmeny nadzemného diaľkového káblového 

vedenia, slúžiaceho pre účely prevádzkovania telefonického spojenia Železníc SR podľa 



predloženej projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou PRODEX spol. s r. o.. 

Poslanci k uvedenému nemali žiadne pripomienky. 

 

10. Diskusia  

Starostka vyzvala prítomných do diskusie. 

Pán poslanec Puk mal dotaz na výmenu poškodeného dopravného zrkadla a povalcovanie 

trávnika na ihrisku v Ondrochove. Pani starostka sa vyjadrila, že zrkadlá majú prísť v piatok 

a podľa časových možností bude ihrisko v Ondrochove povalcované, nakoľko sa koná v obci 

zber biologického odpadu.  

 

11. Prehľad prijatých uznesení  

Uznesenie č. 230/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli  predložené dnešnému 

zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 231/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

a/ berie na vedomie 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr. Hani Staňovej podľa § 25 ods. 2 písm. f/ zákona 

SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa 

mandátu dňom 22.08.2017 vo volebnom obvode č. 1. 

b/ konštatuje, že 

novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Švajda zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1.  

 

Uznesenie č. 232/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ Lipová.  

 



Uznesenie č. 233/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

 s rozšírením existujúcej telekomunikačnej siete o vysokorýchlostné internetové pripojenie do 

časti Ondrochov s tým, že bude uzatvorená Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi obcou 

Lipová a spoločnosťou K2net – Wifi, s.r.o. tak, ako bola táto doplnená na dnešnom OZ.  

 

Uznesenie č. 234/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Lipová k individuálnej účtovnej 

závierke k 31.12. 2016 bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 235/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu obce Lipová za 2. štvrťrok 2017 bez pripomienok.  

 

Uznesenie č. 236/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie   

navýšenie bežných príjmov obce za 2. štvrťrok 2017  o 13 874,53 € získaných od štátu a 191,26 

€ získaných z vlastných príjmov a navýšenie bežných výdavkov obce za 2. štvrťrok 2017 r. 

v hodnote 13 874,53 € získaných od štátu.    

 

Uznesenie č. 237/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

navýšenie prostriedkov pre ZŠ Lipová vo výške 100 eur na materiálne zabezpečenie projektu 

„Európsky deň rodičov a škôl“. 

Uznesenie č.238/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

ruší  



uznesenie  č. 168/2013 prijaté OZ v Lipovej na 23. zasadnutí konanom dňa 25. februára 2013 

na základe ktorého bola  

a/ schválená  

zámena katastrálnych území Mlynský Sek a Šurany, týkajúcu sa domovej zástavby v časti 

Mlynský Sek, na liste vlastníctva kataster Šurany a pozemkov k tejto časti prislúchajúcich.  

b/ poveruje  

starostku obce oboznámiť Mesto Šurany s uvedeným zámerom zámeny katastrálnych území 

Mlynský Sek a Šurany s doručením výpisu z uznesenia OZ o tejto zámene.   

 

Uznesenie č. 239/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

a/ schvaľuje   

bez pripomienok poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej zámer vykonania územných 

zmien a to zámenu časti katastrálnych území Šurany a Mlynský Sek.  

b/ poveruje  

Mgr. Tatianu Ölveckú, starostku obce Lipová rokovaním vo veci vykonania územných zmien 

v časti katastrálneho územia Šurany a katastrálneho územia Mlynský Sek.  

 

Uznesenie č. 240/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

realizáciu výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov.    

 

Uznesenie č. 241/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

zapojenie príjmových finančných operácií z rezervného fondu v hodnote 15 000,00 € 

prostredníctvom položky 454 001 a navýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie 

základovej dosky multifunkčného ihriska prostredníctvom položky 717 001 – Realizácia 

nových stavieb v hodnote 15 000,00 €. 

 

12. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 18. 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  


