
 

Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2018-28 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 27. septembra 2018, t. j. vo štvrtok o 18:00 h., v KD Lipová 

 

  

 

 

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ Lipová 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová 

4. Prejednanie žiadostí o byt v bytovom dome s. č. 441 Lipová 

5. Plnenie rozpočtu za 2.Q/2018 obce Lipová  

6. Čerpanie rezervného fondu obce na riešenie havarijných stavov  

7. Zmeny rozpočtu obce Lipová 

8. Rôzne 

- oznámenie o predĺžení nájomnej zmluvy v bytovom dome s existujúcim nájomníkom 

- voľby do samosprávy 2018 v obci Lipová 

- informácia o multifunkčnom ihrisku 

- informácia  o riešení autobusových spojov 

9. Diskusia  

10. Prehľad prijatých uznesení  

11. Záver  

 

 

 

 

 



 

Starostka obce  Lipová                                                                        Lipová, 24.09.2018 

Číslo : 79/2/2018 – 28 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 27. septembra 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová  

 

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

13. Kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ Lipová 

14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová 

15. Prejednanie žiadostí o byt v bytovom dome s. č. 441 Lipová 

16. Plnenie rozpočtu za 2.Q/2018 obce Lipová  

17. Čerpanie rezervného fondu obce na riešenie havarijných stavov  

18. Zmeny rozpočtu obce Lipová 

19. Rôzne 

- oznámenie o predĺžení nájomnej zmluvy v bytovom dome s existujúcim nájomníkom 

- voľby do samosprávy 2018 v obci Lipová 

- informácia o multifunkčnom ihrisku 

- informácia  o riešení autobusových spojov 

20. Diskusia  

21. Prehľad prijatých uznesení  

22. Záver  

 

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 27. septembra 2018,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 dvadsiate ôsme 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. Ospravedlnil sa pán poslanec Michal Andel. Informovala, že program dnešného 

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

 

Ďalej navrhla, aby volebná, mandátová a návrhová komisia pracovali v zložení: 

návrhová komisia: Ľubomír Puk, Andrej Gál, MVDr. Milan Kajan 

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

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: Slavomír Mikulec a Jozef Kúkela 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letková 

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. 317/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli tieto predložené  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 prijaté. 

 



 

2. Kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 9.8.2018 

Na 27. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 308 až č. 316.  

Prijaté uznesenia č. 308, 309 a 313 nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich 

plnenie, takže ich považovala za splnené. 

Uznesenia 310, 311 a 312 sa týkali komunálnych volieb  do samosprávy v roku 2018 a boli 

v zmysle Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2018 spracované a zverejnené na internetovej stránke a úradnej tabuli 

obce. Uznesením č. 314 bol prijatý investičný zámer k vybudovaniu siete Wifi pre teba. 

Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Úradu podpredsedu 

vlády SR na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 

všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s je toho času v riešení. 

Zmeny rozpočtu schválené v zmysle uznesení OZ číslo 314d, 315 a 316 boli zapracované do 

rozpočtu obce. Kontrola plnenia uznesení je prílohou zápisnice pod písmenom „A“.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 318/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia 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 prijaté. 

 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová 

Starostka obce informovala prítomných poslancov v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. 

zákona o obecnom zriadení má byť v obci vykonávaná funkcia hlavného kontrolóra obce. Od 

4. novembra 2013 vykonávala túto funkciu pani Ing. Renáta Petrušková. Dňa 3.9.2018 pani 

kontrolórka predložila na obecný úrad dokumenty, na základe ktorých v zmysle § 8 bod f/ jej 

funkcia dňa 7.8.2018 zanikla. Na základe uvedených skutočností je potrebné zo strany 



 

Obecného zastupiteľstva vyhlásiť termín voľby hlavného kontrolóra obce Lipová, určiť jeho 

úväzok a kvalifikačné predpoklady. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť 

rokov a na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Okrem vykonávania kontrolnej činnosti kontrolóra predkladá OZ raz za šesť mesiacov plán 

kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného 

účtu, predkladá správu o výsledku kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo 

veci kontroly hospodárenia, vybavuje sťažnosti. Na základe veľkého rozsahu pracovných úloh 

starostka obce a poslanci OZ zvážili rozsah doterajšieho úväzku hlavného kontrolóra 0,15 a 

dohodli sa na navýšení na 0,20, čo predstavuje v prepočte na pracovný čas 1,5 dňa/mesiac. 

Informovala, že v zmysle platného zákona kvalifikačnými predpokladmi na výkon hlavného 

kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. OZ môže v rámci svojho 

rozhodovania určiť ďalšie podmienky, ktoré by prípadní uchádzači museli spĺňať. Poslanci sa 

na žiadnych ďalších podmienkach nedohodli. Nakoľko výberu hlavného kontrolóra 

predchádza zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra a zo strany potenciálnych 

žiadateľov je potrebné predložiť požadované dokumenty, starostka obce navrhla výzvu na 

vyhlásenie hlavného kontrolóra zverejniť nasledujúci deň po konaní OZ, dátum voľby 

hlavného kontrolóra obce Lipová navrhla na 25. októbra 2018 s tým, že ponuky môžu 

záujemcovia doručovať na Obecný úrad v Lipovej  do 10. októbra 2018 do 16:00 hod. Nikto 

z prítomných poslancov nemal pripomienky, tak starostka obce dala hlasovať.  

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 319/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a) berie na vedomie 

zánik  funkcie hlavného kontrolóra – Ing. Renáty Petruškovej v zmysle §18 bod f zákona 

č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 

b) vyhlasuje  

voľby hlavného kontrolóra obce Lipová na 25. októbra 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 prijaté. 



 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 320/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lipová pre nasledujúce volebné obdobie 

v rozsahu 0,20 % pracovného úväzku. 

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 prijaté. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 321/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje kvalifikačné predpoklady 

pre výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu § 18a bod 1 – ukončené minimálne stredné 

vzdelanie.  

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 prijaté. 

 

4. Prejednanie žiadosti o byt v bytovom dome s. č. 441 Lipová 

Starostka obce informovala, že dňa 15. augusta 2018 bola na obecný úrad zo strany nájomcu 

pani Soni Kecskésovej doručená „Výpoveď zo zmluvy o nájme k 30.9.2018“ Predloženou 

žiadosťou nájomca žiada o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy. Na základe uvedených 

skutočností Obec Lipová zverejnila  na svojom webovom sídle  oznam o voľnom byte 

v nájomnom bytovom dome s. č. 441. Záujemcovia mali doručiť potrebné dokumenty na 



 

obecný úrad do 25. septembra. Do uvedeného termínu boli do podateľne doručené 3 žiadosti. 

Patrik Vlačuška a Kristína Vlačušková, Silvia Viteková a Mária Urbanová. Na základe 

predložených dokumentov bolo možné posunúť do výberu 2 žiadosti – Patrik Vlačuška 

s manželkou a Silvia Viteková. Výberového konanie na Obecnom zastupiteľstve sa zúčastnil  

pán Patrik Vlačuška s manželkou, ktorý oznámil že majú jedno maloleté dieťa, manželka má 

podanú žiadosť o invalidný dôchodok a sú mladá rodina do 35 rokov. V zmysle VZN 

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej je 

takáto rodina uprednostňovaná. Prítomní poslanci navrhli prideliť uvoľnený byt tejto mladej 

rodine. Starostka obce dala hlasovať o pridelení bytu. 

 

Uznesenie č. 322/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu p. Soni Kecskésovej v obecnom nájomnom byte nachádzajúcom sa 

v bytovom dome č. 441 v obci Lipová v zmysle predloženej žiadosti t.j. k 30.9.2018   

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 prijaté. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 323/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č.4 (3 izbový byt) v obytnom bytovom dome s. č. 441 p. 

Patrikovi Vlačušovi a Kristíne Vlačuškovej, trvale bytom Mlynský Sek 34 Lipová a Nové 

Sady 293 Nové Sady pri Nitre k 1.10.2018.  

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 prijaté. 

 

5. Plnenie rozpočtu za 2.Q/2018 obce Lipová 

V ďalšom bode programu bol poslancom  prezentovaný pracovný materiál „Plnenie rozpočtu 

obce Lipová za 2. Q/ 2018. Pani starostka v úvode tohto bodu požiadala účtovníčku obce pani 

Mgr. Slobodníkovú, aby informovala prítomných o plnení rozpočtu obce. Pani Mgr. 

Slobodníková stručne zhodnotila plnenie rozpočtu za 2.Q 2018.  

Plnenie rozpočtu za 2Q/2018 je prílohou zápisnice pod písmenom „B“. Keďže nikto 

z prítomných nemal pripomienky o tomto bode programu starostka dala  hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 324/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce Lipová za II. štvrťrok 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 prijaté. 

 

6. Čerpanie rezervného fondu obce na riešenie havarijných stavov 

6.1 – oprava rozvodov ústredného kúrenia v budove Základnej školy Lipová 

Starostka obce informovala prítomných, že pri kontrole stavu vykurovacieho systémov v 

Základnej škole Lipová bola začiatkom septembra 2008 zistená havarijná situácia na 

rozvodoch kúrenia. Bolo zistené poškodenie rozvodov kúrenia – únik vody a nemožnosť 

spustenia vykurovania. Nakoľko ZŠ musí zabezpečiť svoju prevádzku bolo potrebné zistený 

havarijný stav okamžite odstrániť a opravou zabezpečiť možnosť vykurovania v priestoroch 

ZŠ v prípade zhoršenia počasia. Práce boli prevedené 1.10.2018 p. Marekom Kostolným 



 

v celkovej hodnote 1420,00,- eur. Na odstránenie havarijného stavu bol použitý rezervný fond 

obce a následne boli finančné prostriedky preposlané na účet ZŠ, ktorá realizovala úhradu 

samotných opráv. Prítomní nemali pripomienky tak starostka obce dala o tomto hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 325/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 1420,00,- eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

b/ navýšením bežných výdavkov rozpočtu ZŠ Lipová v hodnote 1420,00,- eur na 

zabezpečenie odstránenia havarijného stavu rozvodov kúrenia budovy ZŠ Lipová, 

prostredníctvom položky 635 006 – Oprava budov, objektov a ich častí 

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 prijaté. 

 

6.2 – nákup novej traktorovej vlečky 

V ďalšom bode starostka informovala, že dňa 23.7.2018 pracovníci obce boli na technickej 

kontrole s nákladným prívesom za traktor – NZ 802 YA. Pri technickej kontrole napriek 

realizovaným opravám boli zistené vážne chyby a nedostatky, ktoré by mali negatívny vplyv 

na bezpečnosť cestnej prevádzky. Nákladný príves za traktor bol vyhlásený za nespôsobilý. 

Z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o verejnú zeleň a obecné služby bolo potrebné zakúpiť 

novú nákladnú vlečku za traktor. Prieskum trhu bol realizovaný na internete, hľadaná bola 

vlečka, ktorá bude vyhovovať požadovaným technickým parametrom, bude mať platnú STK 

a bude mať v poriadku všetky papiere. Výsledkom zhodnotenia požadovaných parametrov 

bolo zakúpenie nového nákladného prívesu za traktor - červenej farby od pána Štefana Skabla 

z Nededu v hodnote 1800,- eur. Zakúpenie novej traktorov vlečky bolo považované za 

riešenie havarijného stavu – obec by nemala s čím zabezpečiť starostlivosť o životné 



 

prostredie (či už pre obec alebo obyvateľov), nevedeli by sme realizovať separovaný zber. 

Prítomní nemali pripomienky, starostka obce dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 326/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 1800,- eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

b/ navýšením kapitálových výdavkov rozpočtu obce v hodnote 1800,- eur na zabezpečenie 

odstránenia havarijného stavu – zakúpenie nového nákladného prívesu za traktor, 

prostredníctvom položky 714 004 – Nákup prípojných vozidiel 

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 prijaté. 

 

7. Zmeny rozpočtu obce Lipová 

7.1 – kanalizácia Obecného úradu 

Starostka obce informovala, že uznesením č. 189/2017 zo dňa 30.3.2017 obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámer obce zapojiť obecné budovy na existujúcu kanalizačnú sieť. 

V priebehu roka 2017 sa nepodarilo napojiť KD Mlynský Sek Lipová. Na základe uvedenej 

skutočnosti starostka obce požiadala o schválenie zmeny rozpočtu obce Lipová pre rok 2018 

nasledovne: zapojenie rezervného fondu obce Lipová prostredníctvom príjmových finančných 

operácií t.j. položkou 454 001 o hodnotu 2000,00,- eur a navýšením kapitálových výdavkov 

prostredníctvom položky 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia stavieb o hodnotu 2000,00,- 

eur. Prítomní nemali pripomienky starostka obce dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 327/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 



 

schvaľuje 

navýšenie príjmov obce Lipová prostredníctvom zapojenia rezervného fondu cez položku 

454 001 a navýšenie kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – 

rekonštrukcia budov – KD Lipová v hodnote 2000,00,- 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 prijaté. 

 

7.2 zapojenie úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce Lipová 

Starostka obce odovzdala slovo účtovníčke Mgr. Slobodníkovej aby bližšie oboznámila 

poslancov o nasledovnom bode. V priebehu mesiaca 9/2018 boli zo ŠFRB podpísané zmluvy 

o úvere: 

- Zmluva o úvere na obstaranie technickej infraštruktúry v hodnote 7060,00,- eur 

- Zmluva o úvere na obstaranie nájomných bytov v hodnote 269 400,00,- eur 

a to za účelom kúpy nájomných bytov v Ondrochove. Na základe uvedených informácií bolo 

potrebné realizovať nasledovné zmeny rozpočtu:  

a/ do príjmov obce prostredníctvom položky zapojiť: 

- KZ 46 položka 514 002 Návratná finančná výpomoc dlhodobá – ŠFRB nájomné byty 

v hodnote 269 400,00,-  

- KZ položka 514 002 Návratná finančná výpomoc dlhodobá – ŠFRB technická 

vybavenosť BD v hodnote 7060,00,- eur 

b/ do výdavkov obce prostredníctvom položky zapojiť: 

- KZ 46 položka 712 001 – Nákup budov – bytový dom Ondrochov v hodnote 

269 400,00,- eur 

- KZ 46 položka 712 001 – Nákup budov – technická vybavenosť BD Ondrochov 

v hodnote 7060,00,- eur 

Prítomní nemali pripomienky tak starostka obce dala o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 328/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 



 

schvaľuje 

a/ navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 514 002- 

návratná finančný výpomoc dlhodobá – ŠFRB nájomné byty v hodnote 269 400,00,- eur 

a navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 514 002 – 

návratná finančná výpomoc dlhodobá – ŠFRB technická vybavenosť BD v hodnote 7060,00 ,- 

eur.  

b/ navýšenie kapitálových výdavkov obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 712 001- 

Nákup budov – bytový dom Ondrochov v hodnote 269 400,00,- eur a navýšenie kapitálových 

výdavkov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 712 001 – Nákup budov – 

technická vybavenosť BD Ondrochov v hodnote 7060,00,- 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 prijaté. 

 

7.3 zapojenie dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na BD 

Ondrochov 

V ďalšom bode pokračovala starostka obce a informovala prítomných, že v priebehu mesiaca 

8/2018 bola z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obci Lipová 

priznaná nenávratná dotácia na kúpu nájomných bytov a technickej infraštruktúry v obci 

Lipová časť Ondrochov 

- Zmluva o nenávratnej dotácii na obstaranie technickej infraštruktúry v hodnote 

12 660,00,- eur  

- Zmluva o nenávratnej dotácii na obstaranie nájomných bytov v hodnote 145 060,00,- 

eur 

Na základe uvedených skutočností bolo potrebné urobiť nasledovné zmeny rozpočtu:  

a/ zapojiť do príjmov obce prostredníctvom položky: 

KZ 111 položka 322 001 – Dotácia MVRR SR na nájomné byty v hodnote 145 060,00,- eur 

KZ 111 položka 322 001 – Dotácia MVRR SR na technickú vybavenosť BD v hodnotr 

12 660,00,- eur 



 

b/ do výdavkov obce prostredníctvom položky zapojiť: 

KZ položka 712 001 – Nákup budov – bytový dom &ondrochov v hodnote 145 060,00,- eur 

KZ položka 712 001 – Nákup budov – technická vybavenosť BD Ondrochov v hodnote 

12 660,00,- eur 

Prítomní nemali pripomienky starostka obce dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 329/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

a/ navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 322 001 – 

Dotácia MVRR SR- na nájomné byty v hodnote 145 060,00,- eur a navýšenie príjmov obce 

prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 322 001 – Dotácia MVRR SR - technická 

vybavenosť BD v hodnote 12 660,00 ,- eur.  

b/ navýšenie kapitálových výdavkov obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 712 001- 

Nákup budov – bytový dom Ondrochov v hodnote 145 060,00,- eur a navýšenie kapitálových 

výdavkov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 712 001 – Nákup budov – 

technická vybavenosť BD Ondrochov v hodnote 12 660,00,- 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 prijaté. 

 

7.4 zmena rozpočtu /autobusové zastávky – osvetlenie ihriska/ 

Starostka obce informovala, že dňa 15.6 2018 bol  uznesením č. 293/2018 schválený zámer 

vybudovania 2 ks autobusových zastávok v predpokladanej hodnote 6000,00,- eur.  Po 

rokovaní s dodávateľom je zrejmé, že nie je schopný do konca tohto rozpočtového roka 

dodávku zrealizovať z dôvodu veľkého množstva prác. Dňa 4.10. 2018 Obec plánuje 

slávnostne uviesť do používania multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v areáli Základnej 

školy Lipová. Multifunkčné ihrisko bolo schválené a vybudované bez osvetlenia. Keďže sa dá 

predpokladať využívanie multifunkčného ihriska aj v neskorších hodinách, starostka obce 



 

požiadala o schválenie zámeru na vybudovanie osvetlenia ihriska. Predbežným prieskumom 

cien predpokladaná hodnota osvetlenia je do 6000,00,- eur. Na základe uvedených skutočností 

navrhla zmenu rozpočtu obce Lipová: 

- zrušenie kapitálového výdavku, položka 717 002 – rekonštrukcia autobusových zastávok 

v hodnote 6000,00,- eur 

- zvýšenie kapitálových výdavkov, položka 717 001 – realizácia nových stavieb- osvetlenie 

multifunkčného ihriska. Prítomní nemali pripomienky starostka obce dala hlasovať 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 330/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer vybudovania osvetlenia multifunkčného ihriska 

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 prijaté. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 331/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Lipová pre rok 2018 a to znížením kapitálových výdavkov položka 

717 002 – rekonštrukcia autobusových zastávok v hodnote 6000,00,- eur a zvýšením 

kapitálových výdavkov položka 717 001 – realizácia  nových stavieb – osvetlenie 

multifunkčného ihriska 

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 prijaté. 

 

7.5 zmena rozpočtu – zeleň na cintoríne časť Ondrochov 

Starostka obce informovala prítomných, že v priebehu minulého roka prišlo k odstráneniu 

zelene nachádzajúcej sa na cintoríne v Ondrochove. Pri odstraňovaní bola sľúbená realizácia 

výsadby náhradnej zelene. Na základe uvedených skutočností požiadala o nasledovnú zmenu 

rozpočtu: 

- zníženie položky 635 006 1 – opravy KD o hodnotu 500,00 eur 

- navýšenie položky 633 006 – všeobecný materiál – zeleň o hodnotu 500,00 eur. 

Navrhla, aby bol vysadený rad tují na celú dĺžku cca 20 m pri vnútornej cintornej bráne.  

Prítomní nemali pripomienky tak starostka dal hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 332/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Lipová pre rok 2018 a to znížením položky 635 006 1 – opravy 

kultúrnych domov o hodnotu 500,00,- eur a zvýšenie položky 633 006 – všeobecný materiál – 

zeleň o hodnotu 500,00,- 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 prijaté. 

 

8. Rôzne 

a/ Oznámenie o predĺžení nájomnej zmluvy v bytovom dome s existujúcim nájomníkom 

Starostka obce v ďalšom bode informovala, že dňa 28.9.2015 bola s pani Elenou Božokyovou 

podpísaná nájomná zmluva na byt č. 3 nachádzajúci sa v bytovom dome s. č. 441 v obci 

Lipová. Zmluva bola uzatvorená na 3 roky a to od: 1.10. 2015 – 30.9.2018. V priebehu 

mesiaca august pani Božokyová prejavila záujem v zmysle platnej nájomnej zmluvy 

o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. S predložených dokladov bolo zrejmé, že mesačný 



 

príjem (dôchodok) nepresahuje 3 násobok životného minima, stará sa o prenajatú 

nehnuteľnosť, platí si svoje záväzky – nemá žiadne podlžnosti. Prítomní poslanci nemali 

pripomienky starostka dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 333/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  

opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s pani Elenou Božokyovou o nájme bytu č. 3 

v bytovom dome s .č. 441 v obci Lipová od 01.10.2018 do 30.09.2021 

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 prijaté. 

 

b/ voľby do samosprávy 2018 v obci Lipová 

Starostka obce informovala, že podľa harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia 

volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bolo potrebné do 11.9.2018 utvoriť volebné 

okrsky a volebné miestnosti. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Lipová  oznamuje, 

že  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018 v čase od 7.00 

hodiny do 22.00 hodiny, boli vytvorené nasledovné volebné okrsky: 

Volebný okrsok č. 1, pre časť Mlynský Sek, volebná miestnosť Kultúrny dom Lipová 

Volebný okrsok č. 2, pre časť Ondrochov, volebná miestnosť Kultúrny dom Ondrochov 

Ďalej informovala, že členovia miestnej volebnej komisie na svojom druhom zasadnutí dňa 

24.9.2018 zaregistrovali kandidátov do volieb samosprávnych orgánov 2018. 

Na post starostu obce Lipová bola zaregistrovaná len jedna kandidátna listina, ktorú podala 

súčasná pani starostka  Mgr. Tatiana Ölvecká. 

Na post poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipová boli zaregistrovaní nasledovní 

kandidáti: 

 



 

Volebný okrsok č. 1 pre časť Mlynský Sek: 

a) za politickú stranu Smer sociálny demokracia 

- Michal Andel, Bc. Henrich Barci, Jozef Kúkela 

b) za politickú stranu Slovenská Národná rada 

- Daniel Mikulec, Štefan Švajda 

c) nezávislí kandidáti: 

- Mgr. Eva Bolchová, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, David Stacho 

Volebný okrsok č. 2 pre časť Ondrochov:  

a) za politickú stranu Smer sociálna demokracia 

- Ľubomír Puk 

b) za politickú stranu Slovenská národná strana 

- Slavomír Mikulec 

c) nezávislí kandidáti: 

- Bc. Jana Keméňová 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 334/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

informáciu o utvorení volebných okrskov a volebných miestností pre komunálne voľby, ktoré 

sa budú konať 10.11.2018 

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 prijaté. 

 

c/ informácia o multifunkčnom ihrisku 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že zhotoviteľ spoločnosť SCANSIS 

SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava odovzdal multifunkčné ihrisko do 

užívania dňa 25.9.2018. Dňa 4.10.2018 je Európsky deň rodičov a škôl a obec na tento deň 

plánuje slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Nakoľko je ihrisko novovybudované, je 



 

potrebné vypracovať prevádzkový poriadok. Starostka obce informovala, že Návrh 

prevádzkového poriadku pripraví čo najskôr.  

  

d/ informácia o riešení autobusových spojov 

Starostka obce informovala, že dňa 17.8.2018 obec písomne podala dotaz na dopravnú 

spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. o možnosti zavedenia pravidelnej linky nevyužitých 

autobusových spojov. Dňa 17.9. 2018 nám bolo zaslané nasledovné písomné stanovisko: 

„Predmetné spoje boli zrušené k dátumu 13.12.2015 z dôvodu veľmi nízkej frekvencie. Ak by 

obec mala záujem o znovuzavedenie predmetných spojov, je to možné iba s príspevkom obce 

v zmysle zákona 56 z 31. januára 2012 o cestnej doprave § 22 bod 4) - na úhradu nákladov 

dopravných služieb môžu prispieť aj obce a mestské časti, v ktorých prospech vznikol 

záväzok. “Následne sme oslovili hlavného koordinátora dopravy ARRIVA Nové Zámky, a.s. 

pána Zoltána Csepregiho o vyčíslenie nákladov. K dnešnému dňu sa nám stále nevyjadril. 

O ďalších získaných informáciách Vás budeme priebežne informovať.  

 

9. Diskusia 

Starostka obce vyzvala prítomných do diskusie. Pán poslanec Puk informoval ohľadom 

pokazenej kosačky na Ondrochove a ďalej by chcel, aby bol otvorený KD v Ondrochove pre 

verejnosť v sobotu pred hodovými slávnosťami. Starostka sa vyjadrila, že kosačka je v oprave 

a vzhľadom na blížiace sa hodové slávnosti v Ondrochove im bude k dispozícii ďalšia 

kosačka. Ohľadom KD sa pani starostka vyjadrila, že nemá problém s otvorením, ale je 

potrebné, aby bol niekto zodpovedný za prevzatie KD. Pán poslanec MVDr. Milan Kajan 

informoval, že 5 a 6. októbra 2018 sa naša základná škola a Obec Lipová opätovne zúčastnia 

súťaže Podhájske dni klobás a tradičných špecialít v Podhájskej.      

 

    10. Prehľad prijatých uznesení 

    Na 28. zasadnutí OZ Lipová dňa 27.9.2018 boli prijaté tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 317/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

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

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

Uznesenie č. 318/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 



 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ Lipová.  

Uznesenie č. 319/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a) berie na vedomie 

zánik  funkcie hlavného kontrolóra – Ing. Renáty Petruškovej v zmysle §18 bod f zákona 

č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 

b) vyhlasuje  

voľby hlavného kontrolóra obce Lipová na 25. októbra 2018 

 

Uznesenie č. 320/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lipová pre nasledujúce volebné obdobie 

v rozsahu 0,20 % pracovného úväzku. 

Uznesenie č. 321/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje kvalifikačné predpoklady 

pre výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu § 18a bod 1 – ukončené minimálne stredné 

vzdelanie.  

Uznesenie č. 322/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

ukončenie nájmu p. Soni Kecskésovej v obecnom nájomnom byte nachádzajúcom sa 

v bytovom dome č. 441 v obci Lipová v zmysle predloženej žiadosti t.j. k 30.9.2018   

Uznesenie č. 323/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č.4 (3 izbový byt) v obytnom bytovom dome s. č. 441 p. 

Patrikovi Vlačušovi a Kristíne Vlačuškovej, trvale bytom Mlynský Sek 34 Lipová a Nové 

Sady 293 Nové Sady pri Nitre k 1.10.2018.  

Uznesenie č. 324/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 



 

plnenie rozpočtu obce Lipová za II. štvrťrok 2018  

Uznesenie č. 325/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 1420,00,- eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

b/ navýšením bežných výdavkov rozpočtu ZŠ Lipová v hodnote 1420,00,- eur na 

zabezpečenie odstránenia havarijného stavu rozvodov kúrenia budovy ZŠ Lipová, 

prostredníctvom položky 635 006 – Oprava budov, objektov a ich častí 

 

Uznesenie č. 326/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

a/ navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 1800,- eur, 

prostredníctvom položky 454 001 

b/ navýšením kapitálových výdavkov rozpočtu obce v hodnote 1800,- eur na zabezpečenie 

odstránenia havarijného stavu – zakúpenie nového nákladného prívesu za traktor, 

prostredníctvom položky 714 004 – Nákup prípojných vozidiel 

Uznesenie č. 327/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

navýšenie príjmov obce Lipová prostredníctvom zapojenia rezervného fondu cez položku 

454 001 a navýšenie kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – 

rekonštrukcia budov – KD Lipová v hodnote 2000,00,- eur 

Uznesenie č. 328/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

a/ navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 514 002- 

návratná finančný výpomoc dlhodobá – ŠFRB nájomné byty v hodnote 269 400,00,- eur 

a navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 514 002 – 

návratná finančná výpomoc dlhodobá – ŠFRB technická vybavenosť BD v hodnote 7060,00 ,- 

eur.  

b/ navýšenie kapitálových výdavkov obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 712 001- 

Nákup budov – bytový dom Ondrochov v hodnote 269 400,00,- eur a navýšenie kapitálových 



 

výdavkov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 46 položka 712 001 – Nákup budov – 

technická vybavenosť BD Ondrochov v hodnote 7060,00,- eur.  

Uznesenie č. 329/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

a/ navýšenie príjmov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 322 001 – 

Dotácia MVRR SR- na nájomné byty v hodnote 145 060,00,- eur a navýšenie príjmov obce 

prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 322 001 – Dotácia MVRR SR - technická 

vybavenosť BD v hodnote 12 660,00 ,- eur.  

b/ navýšenie kapitálových výdavkov obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 712 001- 

Nákup budov – bytový dom Ondrochov v hodnote 145 060,00,- eur a navýšenie kapitálových 

výdavkov rozpočtu obce prostredníctvom kódu zdroja 111 položka 712 001 – Nákup budov – 

technická vybavenosť BD Ondrochov v hodnote 12 660,00,- eur.  

Uznesenie č. 330/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zámer vybudovania osvetlenia multifunkčného ihriska 

Uznesenie č. 331/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Lipová pre rok 2018 a to znížením kapitálových výdavkov položka 

717 002 – rekonštrukcia autobusových zastávok v hodnote 6000,00,- eur a zvýšením 

kapitálových výdavkov položka 717 001 – realizácia  nových stavieb – osvetlenie 

multifunkčného ihriska 

Uznesenie č. 332/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Lipová pre rok 2018 a to znížením položky 635 006 1 – opravy 

kultúrnych domov o hodnotu 500,00,- eur a zvýšenie položky 633 006 – všeobecný materiál – 

zeleň o hodnotu 500,00,- eur.  

Uznesenie č. 333/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie  



 

opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s pani Elenou Božokyovou o nájme bytu č. 3 

v bytovom dome s .č. 441 v obci Lipová od 01.10.2018 do 30.09.2021 

Uznesenie č. 334/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

informáciu o utvorení volebných okrskov a volebných miestností pre komunálne voľby, ktoré 

sa budú konať 10.11.2018 

 

11. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 28. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala:Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Slavomír Mikulec                                          Jozef Kúkela 

overovateľ zápisnice     overovateľ zápisnice  


