
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2017-20 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 13. decembra 2017, t. j. v stredu o 18.00 h., v KD Lipová 

 

  

Program :  

 

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2018 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 

6. VZN obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová 

7. Predloženie dodatku č.1 k predĺženiu prenájmu pozemku 

8. Aktuálne úpravy rozpočtu roku 2017 

9. Dodatok k  Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej 

10. Návrh na vyradenie kníh v  Obecnej knižnici Lipová 

11. Rôzne  

12. Diskusia  

13. Prehľad prijatých uznesení  

14. Záver  

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce  Lipová                                                                                Lipová 08.12.2017 

Číslo: 79/2/2017 – 20 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 13. decembra 2017, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2018 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 

6. VZN obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová 

7. Predloženie dodatku č.1 k predĺženiu prenájmu pozemku 

8. Aktuálne úpravy rozpočtu roku 2017 

9. Dodatok k  Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej 

10. Návrh na vyradenie kníh v  Obecnej knižnici Lipová 

11. Rôzne  

12. Diskusia  

13. Prehľad prijatých uznesení  

14. Záver  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 13. decembra 2017, t. j. v stredu o 18.00 h., v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice 

a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO K O V A NIE 

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

a overovateľov zápisnice 

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

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

nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a 

ospravedlnil sa pán poslanec Michal Andel. Informovala, že program dnešného zasadnutia bol 

zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený poslancom OZ Lipová. 

Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:  

návrhová komisia: Andrej Gál, Ľubomír Puk, Štefan Švajda 

mandátová komisia: Slavomír Mikulec, František Lukůvka, Štefan Švajda 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: Andrej Gál a Ľubomír Puk 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letkovú  

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

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky k daným návrhom, tak starostka 

obce dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 249/2017 

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: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

 

 



2. Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 28. novembra 2017 

Starostka obce konštatovala, že na 19. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 

242 až č. 248. 

Prijaté uznesenia č. 242, 243, 244, 247 a 248 nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na 

ich plnenie, takže ich považujem za splnené.  

Uznesenia číslo 245 a 246 mali charakter úprav rozpočtu obce a boli zapracované do rozpočtu 

na rok 2017.   

Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky ku kontrole plnenia uznesení, starostka obce 

predložila na schválenie návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 250/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Lipová tak ako bola predložená poslancom OZ.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018 

Pani starostka požiadala pani kontrolórku obce Lipová Ing. Renátu Petruškovú aby predložila 

prítomným „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018“. Prítomní poslanci 

nemali pripomienky a pani starostka predložila návrh na uznesenie. Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018 je prílohou zápisnice pod písmenom B. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 251/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 



„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018“.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2018 

Starostka obce informovala, že v zmysle platných právnych predpisov hlavný kontrolór obce 

Lipová má povinnosť sa vyjadriť k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-

2020. Pani kontrolórka predložila „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

Lipová na rok 2018“ a odporučila poslancom OZ schváliť rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019 

– 2020 bez pripomienok.. Pán poslanec Puk mal pripomienku k stanovisku, že je veľmi odborne 

spracované, obsahuje paragrafy a nie je zrejmé ako je pomerne rozpočet vyčlenený pre jednotlivé 

časti obce. Pani kontrolórka obce sa vyjadrila, že toto je predpísaná forma, a náležitosti ktoré má 

stanovisko obsahovať. 

Stanovisko je prílohou zápisnice pod písmenom C.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 252/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 

2020“.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

  5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 



Pani starostka informovala prítomných, že pri spracovaní rozpočtu Obce Lipová na rok 2018 

sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

obce. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom, t. j. datuje sa od 01.01. 2018 – 31.12. 

2018. 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 a k širokému okoliu obce. Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 bol 

pripravený bez programového rozpočtovania, rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný. Súčasťou 

návrhu rozpočtu sú aj roky 2019 – 2020 uvádzané hodnoty za tieto roky majú len informatívny 

charakter a nie sú záväzné. Návrh rozpočtu obce Lipová bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

Lipová po dobu viac ako 15 dní a to od dátumu 27.11. 2017. Rozpočet obce na rok 2018 bol 

predmetom verejného prerokovania dňa 11.12. 2017  v priestoroch KD Lipová /počet 

prítomných 18/.  

Predložený návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 2020 bol odporučený 

hlavnou kontrolórkou obce na schválenie bez pripomienok. Na základe uvedených skutočností 

starostka obce navrhla hlasovať o dvoch návrhoch :  

- zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry 

- schválenie predloženého návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 2020  

K rozpočtu mal pripomienku p. poslanec Puk, ktorý poukázal na skutočnosť, že málo financií 

je plánovaných pre časť Ondrochov. Starostka obce reagovala na pripomienku p. Puka v tom 

zmysle, že rozpočet je otvorený dokument, ktorý je možné v priebehu roka aktualizovať podľa 

požiadaviek OZ. Vyjadrila  presvedčenie, že v oboch častiach obce  by sme v roku 2018 mali 

pokračovať v ich rozvoji a jednotlivé investičné akcie si budeme plánovať podľa ich 

naliehavosti a podľa toho, aké aktuálne riešenie si vyžadujú. Ostatní nemali pripomienku 

k rozpočtu, tak pani starostka predložila návrhy na uznesenie.  

Rozpočet obce Lipová na rok 2018 je prílohou zápisnice pod písmenom D.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 253/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 2020 bez 

programovej štruktúry.  

Hlasovanie: 



Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Štefan Švajda/  

Proti: 1/ Ľubomír Puk                                                                                             Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 254/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 bez pripomienok a berie na vedomie  viacročný 

rozpočet obce Lipová na roky 2019 – 2020.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

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

Lukůvka, Slavomír Mikulec,  Štefan Švajda/  

Proti: 1/ Ľubomír Puk                                                                                             Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

 6. VZN obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová 

 Starostka obce požiadala pani ekonómku obce Mgr. Slobodníkovú, aby predložila návrh VZN. 

Mgr. Sobodníková skonštatovala, že 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 samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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 2018. Predmetný návrh VZN sa týka školského klubu 

detí ZŠ Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipová. Ďalej konštatovala, že výška  

finančných prostriedkov na jedného žiaka školského klubu bola určená na základe 

preukázateľných potrieb /rozpočtu/ školy a školského zariadenia – boli zadefinované náklady vo 

výške 12 500 €. Finančné náklady na jedného žiaka sa prepočítavajú na celkový počet žiakov 



uvádzaný v štatistických výkazoch k 15.09. 2017 – výkaz 40-01. V predmetných výkazoch je 

uvádzaný počet žiakov ZŠ – 70. Prepočet: 12 500 € / 70  =  178,58 €. K predloženému VZN obce 

Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová nemal nikto pripomienky tak 

starostka obce predložila návrh na uznesenie. 

Návrh VZN je prílohou zápisnice pod písmenom E. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 255/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 3/2017 o financovaní školských zariadení zriadených na území obce 

Lipová na rok 2018. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. Predloženie dodatku č.1 k predĺženiu prenájmu pozemku 

Starostka obce informovala, že je tu prítomný aj pán Jakabovič, s ktorým má obec Lipová 

uzatvorené viaceré nájomné zmluvy na prenájom pozemkov, ktoré obhospodaruje. K 31.10. 

2017 k pozemku č. 366/20 o výmere 8 563 m2  vedenom na LV č. 1210 v katastrálnom území 

Mlynský Sek padla doba nájmu. Nakoľko ostatné nájomné zmluvy na pozemky má pán 

Jakabovič uzatvorené až do 31.10. 2018, odporučila aby aj predmetná zmluva bola predĺžená 

do uvedeného dátumu a následne v roku 2018 riešiť spojenie viacerých nájomných zmlúv do 

jednej so stanovením jednej doby. Ďalej konštatovala, že predmetná ,,Zmluva o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov“ s pánom Miroslavom Jakabovičom bola podpísaná dňa 30.04. 

2012. Predmetom nájmu je prenájom poľnohospodárskeho pozemku, ktorý sa nachádza vo 

vlastníctve Obce Lipová, vedenom v Správe katastra Nové Zámky na LV č. 1210, 

v katastrálnom území Mlynský Sek , parcela č. 366/20 o výmere 8 563 m2.  Dohodnuté ročné 

nájomné 100,00 €.  



Nikto z prítomných nemal pripomienky k danému návrhu, tak pani starostka predložila návrh 

na uznesenie. Dodatok č. 1  k Zmluve o nájme poľnohospodárskeho pozemku je prílohou 

zápisnice pod písmenom F.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 256/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

„Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohospodárskeho pozemku“. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. Aktuálne úpravy rozpočtu roku 2017 

Pani starostka požiadala Mg. Slobodníkovú, aby podala dôvodovú správu k daným úpravám. 

Mgr. Slobodníková informovala prítomných, že v prebiehajúcej zimnej sezóne nastal v ZŠ 

problém s radiátormi, nakoľko sa prejavil ich zlý fyzický stav – nastal havarijný stav. Bolo 

nutné vymeniť radiátory, ventily, tesniace hlavice v celkovej hodnote 2 589,50 €, prevedené 

práce predstavovali hodnotu 400,00 €.  Po zhodnotení ďalšieho stavu je predpoklad ďalších 

najnutnejších opráv v hodnote cca 1 500 €.  

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti kúrenia a odstránenia havarijného stavu požiadala starostka 

obce o navýšenie príspevku pre ZŠ o cca 5 000,00 € - využitie na opravu rozvodov kúrenia 

a vody. Pani starostka informovala prítomných, že Ministerstvo  pre enormný záujem obce 

zrušilo Racionalizačné opatrenia týkajúce sa lipovskej školy a už v tomto roku sme sa zapojili 

do dohadovacieho konania, ktoré bolo úspešné. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 257/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 



schvaľuje 

navýšenie príspevku pre ZŠ o 5 000, 00 eur na odstránenie nepriaznivého stavu kúrenia 

a rozvodov vody, t. j. navýšenie bežných výdavkov ZŠ Lipová o 5 000, 00 eur. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. Dodatok k rokovaciemu poriadku 

Starostka obce informovala prítomných, že na predchádzajúcom zasadnutí  boli informovaní 

o „Návrhu Dodatku k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej“, ktorý  aj 

všetci obdržali. Poslanci nemali pripomienky, tak starostka obce dala hlasovať. Dodatok je 

prílohou zápisnice pod písmenom H. 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č.  258/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok k Rokovaciemu poriadku OZ Lipová 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

 

10. Návrh na vyradenie kníh v  Obecnej knižnici Lipová 

Starostka obce informovala, že na základe výsledku revízie knižného fondu v Obecnej knižnici 

Lipová vykonanej v predchádzajúcich mesiacoch a po zvážení stavu kníh ako aj doby uplynulej 

od ich poslednej výpožičky, Obecná knižnica Lipová predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh 

na vyradenie poškodených kníh.  



Predložený návrh obsahuje 410 kníh. Ide o knižné tituly , ktorých cena sa pohybuje od 0,50 do 

2 €. Celková hodnota predloženého návrhu na vyradenie predstavuje sumu 317,85 €. Po 

schválení predloženého návrhu bude predmetná suma vyradená z pomocnej evidencie kníh. 

Návrh na vyradenie kníh je prílohou zápisnice G. Poslanci k uvedenému nemali pripomienky, 

tak starostka obce predniesla návrh na uznesenie.  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č.  259/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh  na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Lipová v celkovej hodnote 317,85 eur tak, ako bol 

tento návrh predložený OZ 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

 

11. Rôzne 

a/ návrh na vyradenie majetku – ŠJ 

b/ návrh na vyradenie majetku – MŠ   

Starostka obce informovala prítomných, že zodpovední pracovníci - vedúca školskej jedálne, 

ako aj riaditeľka MŠ predložili na obecný úrad na základe zhodnotenia stavu majetku 

a drobných predmetov Návrhy na vyradenie . Vedúca školskej jedálne pri MŠ Lipová 

predložila návrh na vyradenie:  

- drobných predmetov v hodnote = 104,92 €   /vyradenie z pomocnej evidencie – viď. 

priložený zoznam/  

- kuchynského robota, evidovaného pod číslom 00050, obstaraného 01.01. 1993 

v obstarávacej cene 369,55 €, v súčasnosti predmetný kuchynský robot je už fyzicky 

opotrebovaný – je nefunkčný a jeho zostatková cena je 0 € /vyradenie z majetku obce/   

Riaditeľka materskej školy Lipová predložila návrh na vyradenie :  



- dreveného indiánskeho stanu, evidovaného pod číslom 0054, obstaraného 12.05. 2008 

v obstarávacej cene 1 493,73 €, predmetný majetok z dôvodu značného fyzického opotrebenia 

/bol nebezpečný pre deti – hrozilo poranenie detí/ musel byť odstránený, zostatková cena 

dreveného indiánskeho stanu prestavuje 0 €  /vyradenie z majetku obce/   

- detské lehádka 35 ks v obstarávacej hodnote 267,05 €  /35 x 7,63 €/ z dôvodu značného 

morálneho a fyzického opotrebenia /vyradenie z pomocnej evidencie/.   

Prítomní poslanci nemali pripomienky, tak pani starostka predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č.  260/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

vyradenie z majetku obce kuchynského robota a dreveného indiánskeho stanu v zostatkovej 

hodnote 0 € a vyradenie z pomocnej evidencie obce drobné predmety ŠJ a detských lehádok 

v zostatkovej cene 0 €.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 8/Andrej Gál, 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. 

 

12. Diskusia 

V diskusii odzneli pozvania na rôzne vianočné akcie obce, poslanci diskutovali o aktuálnych 

témach samosprávy, o tom čo nás čaká v budúcom roku. Pán poslanec Puk poukázal, že je treba 

dozdobiť adventný veniec v Ondrochove a vyzval p. Lukůvku, aby sa pokúsil opraviť vianočné 

osvetlenie na strome pred kultúrnym domom. Poslanci sa ďalej dohodli, že sa zavedie kniha 

dochádzky v klube v Ondrochove, aby bolo zrejmé, kto ho otvára a zatvára a o koľkej hodine. 

Na záver starostka obce poďakovala za celoročnú spoluprácu a zaželala prítomným pokojné 

a radostné Vianoce a ukončila 20. zasadnutie OZ.  

 

 

 



13. Prehľad prijatých uznesení 

Na 20. zasadnutí OZ Lipová dňa 13.12. 2017 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 249/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

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

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

 

Uznesenie č. 250/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 18. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 251/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018“.  

 

Uznesenie č. 252/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 

2020“.  

 

Uznesenie č. 253/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a roky 2019 – 2020 bez 

programovej štruktúry.  

 

Uznesenie č. 254/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 bez pripomienok a berie na vedomie  viacročný 

rozpočet obce Lipová na roky 2019 – 2020.  

 

Uznesenie č. 255/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

VZN obce Lipová č. 3/2017 o financovaní školských zariadení zriadených na území obce 

Lipová na rok 2018. 

 

 



Uznesenie č. 256/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

„Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohospodárskeho pozemku“. 

 

Uznesenie č. 257/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

navýšenie príspevku pre ZŠ o 5 000, 00 eur na odstránenie nepriaznivého stavu kúrenia 

a rozvodov vody, t. j. navýšenie bežných výdavkov ZŠ Lipová o 5 000, 00 eur. 

 

Uznesenie č. 258/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok k Rokovaciemu poriadku OZ Lipová 

 

Uznesenie č.  259/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

návrh  na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Lipová v celkovej hodnote 317,85 eur tak, ako bol 

tento návrh predložený OU.. 

 

Uznesenie č.  260/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

vyradenie z majetku obce kuchynského robota a dreveného indiánskeho stanu v zostatkovej 

hodnote 0 € a vyradenie z pomocnej evidencie obce drobné predmety ŠJ a detských lehádok 

v zostatkovej cene 0 €.  

 

12. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 20. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala: Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Andrej Gál                                               Ľubomír Puk 

overovateľ zápisnice                          overovateľ zápisnice  


