
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2018-22 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 2. februára 2018, t. j. v piatok o 9,00 h., v KD Lipová 

 

  

Program :  

 

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Dodatok k VZN Obce Lipová č. 2/2018 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu 

bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej. 

4. Úprava rozpočtu obce Lipová 

5. Diskusia  

6. Prehľad prijatých uznesení  

7. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 30.01.2018 

Číslo : 79/2/2018 – 22 

 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 2. februára 2018, t. j. v piatok, o 9.00 h v KD Lipová  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Dodatok č. 2/2018 k VZN Obce Lipová č.1/2007v znení neskorších dodatkov 

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch 

v Lipovej 

4. Úprava rozpočtu obce Lipová 

5. Diskusia  

6. Prehľad prijatých uznesení  

7. Záver  

 

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

                  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 02. februára 2018, t. j. v piatok o 09.00 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 druhé, 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 ospravedlnili  sa Michal Andel a Andrej Gál. 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: Ľubomír Puk, Štefan Švajda, MVDr. Milan Kajan 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka, Štefan Švajda 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: MVDr. Milan Kajan a Štefan Švajda  

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenku 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. 272/2018 

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  

zastupiteľstvu.  

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. 

 



2. Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 25. januára 2018 

Starostka obce konštatovala, že na 21. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia 

č. 261 až č. 271. 

Prijaté uznesenia č. 261 a č. 271 nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich plnenie, 

takže ich považovala za splnené.  

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

predložila na schválenie návrh na uznesenie. Kontrola plnenia uznesení je prílohou zápisnice 

pod písmenom „A“.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 273/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 21. 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. 

 

3. Dodatok č. 2/2018 k VZN Obce Lipová č.1/2007v znení neskorších dodatkov 

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch 

v Lipovej 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že prišlo k zrušeniu zákona V-1/2006 

o poskytovaní dotácie na rozvoj bývania, preto je potrebné upraviť VZN Obce Lipová č. 

1/2007. Je potrebné aby do úvodného ustanovenia bol zapracovaný nový Zákon č. 443/2010 

Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní podľa ktorého je obec 

povinná postupovať. Ostatné časti VZN Obce Lipová číslo 1/2007 ostávajú v platnosti 

a nezmenené. V budúcom období doporučila aktualizovať aj tieto dokumenty. Návrh Dodatku 

č. 2/2018 k VZN Obce Lipová č.1/2007v znení neskorších dodatkov o prideľovaní bytov 



a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej je prílohou zápisnice 

pod písmenom „B“ 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 274/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok č. 2/2018 k VZN Obce Lipová č. 1/2007 v znení neskorších dodatkov o prideľovaní 

bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej 

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. Úprava rozpočtu obce Lipová 

       Starostka obce informovala, prítomných, že v lete 2017 bol schválený zámer na vybudovanie  

závlahového systému na ihrisku OŠK Lipová a bol zrealizovaný výber dodávateľa zákazky. 

V zmysle výsledku prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní vybraný dodávateľ zákazky, ktorým bola Ing. Katarína Miklová – HEDERA, 

Hliníky 53, 941 03 Uľany nad Žitavou v celkovej cene obstarania 11 271,00 v zmysle tohto 

zámeru je potrebné uhradiť zvyšnú čiastku. Časť zrealizovanej zákazky bola uhradená 

v priebehu roka 2017. Na základe uvedených skutočností je potrebné doplatiť zvyšnú hodnotu 

zákazky. 

 

       Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 275/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

navýšenie príjmov v časti podielové dane zo štátu vo výške 7000 eur a navýšenie 

kapitálových výdavkov na úhradu závlahového systému prostredníctvom položky 713 004 – 

Nákup prevádzkových strojov a zariadení v hodnote 5 500 € 



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. 

         

5. Diskusia  

6. Prehľad prijatých uznesení 

Na 22. zasadnutí OZ Lipová dňa 02.02.2018 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 272/2018 

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  

zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 273/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 274/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Dodatok č. 2/2018 k VZN Obce Lipová č. 1/2007 v znení neskorších dodatkov o prideľovaní 

bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej 

 

Uznesenie č. 275/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 



navýšenie príjmov v časti podielové dane zo štátu vo výške 7000 eur a navýšenie 

kapitálových výdavkov na úhradu závlahového systému prostredníctvom položky 713 004 – 

Nákup prevádzkových strojov a zariadení v hodnote 5 500 € 

 

7. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 22. 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                                                           Štefan Švajda 

overovateľ zápisnice                          overovateľ zápisnice  


