Obecné zastupiteľstvo Lipová
Číslo: 79/2/2016 - 10

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 15. apríla 2016, t. j. v piatok, o 18.00 h., v KD Lipová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Lipová.
3. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa.
4. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu.
5. Prehodnotenie platu starostu obce v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
6. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra obce.
7. Projekt „Nová oddychová zóna v Lipovej“ – schválenie zámeru a spôsobu financovania.
8. Informácia o Zmluvách s firmami a spoločnosťami zabezpečujúcimi odvoz a likvidáciu
odpadov v obci.
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipová na roky 2016 – 2021.
10. Úpravy rozpočtu obce Lipová na rok 2016.
11. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií zaradených v majetku obce.
12. Komisia na zaradenie do majetku obce v prípade jeho bezplatného nadobudnutia.
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
14. Návrh na zápis do kroniky obce Lipová.
15. Informácia o príprave Dní obce Lipová z príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky.
16. Rôzne.
17. Diskusia.
18. Návrh na uznesenia a záver.

Starostka obce Lipová
Číslo: 79/2/2016 – 10

Lipová, 31. 03. 2016

Pozvánka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční
dňa 15. apríla 2016, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Lipová.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Lipová.
3. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa.
4. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu.
5. Prehodnotenie platu starostu obce v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
6. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra obce.
7. Projekt „Nová oddychová zóna v Lipovej“ – schválenie zámeru a spôsobu financovania.
8. Informácia o Zmluvách s firmami a spoločnosťami zabezpečujúcimi odvoz a likvidáciu
odpadov v obci.
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipová na roky 2016 – 2021.
10. Úpravy rozpočtu obce Lipová na rok 2016.
11. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií zaradených v majetku obce.
12. Komisia na zaradenie do majetku obce v prípade jeho bezplatného nadobudnutia.
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
14. Návrh na zápis do kroniky obce Lipová.
15. Informácia o príprave Dní obce Lipová z príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky.
16. Rôzne.
17. Diskusia.
18. Návrh na uznesenia a záver.
Mgr. Tatiana Ölvecká
starostka obce

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 15. apríla 2016, t. j. v piatok, o 18.00 h., v KD Lipová

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice
a prikladá sa k nej.

ROKOVANIE
1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí desiate, zahájila a viedla
starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a pani hlavnú kontrolórku obce. Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že
nie je prítomná poslankyňa Mgr. Hana Mandáková, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila. Zároveň
starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej informovala, že
program dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený
poslancom OZ Lipová. Starostka obce sa spýtala, či má niekto z prítomných poslancov OZ
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k dnešnému programu. Poslanci nemali pripomienky
k programu rokovania. Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:
návrhová komisia: Michal Andel, Andrej Gál a Ľubomír Puk.
mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka a Ľubomír Puk.
volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec
Za overovateľov zápisnice navrhla: Ing. Mareka Hramatu a Františka Lukůvku.
Za zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Evu Bolchovú.

Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie
mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli tieto predložené
dnešnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 9. zasadnutia
Starostka obce informovala prítomných, že na deviatom zasadnutí poslancov OZ
Lipová boli prijaté uznesenia č. 101 až č. 111. Prijaté uznesenia č. 101 a č. 102 - nemali
charakter poverenia konkrétnej osoby na ich plnenie. Uznesenia č. 103 až č. 111 sa týkali
investičného zámeru odkúpenie nájomných bytov v Ondrochove a technickej vybavenosti

k uvedeným bytom. Obec v zmysle prijatých uznesení z 9. zasadnutia OZ podala žiadosti na
Okresný úrad Nitra dňa 24. 2. 2016 a to Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom
č. 150/2013 Z. z. v znení zák. 276/2015 Z. z. o ŠFRB na kúpu nájomného bytu v Bytovom
dome v Ondrochove na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ako druhú Žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania z MDVRR SR
a ako tretiu Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k Bytovému
domu Ondrochov z MDVRR SR. Podaním žiadostí považujem uznesenia za splnené.
Kontrola plnenia uznesení OZ z 9. zasadnutia je prílohou k zápisnici pod písmenom „A“.
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Lipová.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa
Starostka obce informovala prítomných, že na obecný úrad boli doručené ponuky na
výber spracovateľa Územného plánu obce Lipová. Slovo dala účtovníčke obecného úradu
Mgr. Ivane Slobodníkovej, ktorá informovala prítomných, že na základe schváleného
investičného zámeru obce Lipová- ,,Vypracovanie územného plánu obce Lipová“ predkladá
na výber ponuky spracovateľov predmetného strategického dokumentu. Cenové ponuky
predložili firmy NEUTRA – Ing. arch. Peter Mizia, ponuka s DPH suma 19080 Eur, firma A+D
Projekta s. r. o. – Ing. arch. Ivan Potančok, ponuka s DPH suma 20 520 Eur a firma IF
ROGGI s. r. o. Ing. arch. Igor Fenik, ponuka s DPH suma 22800 Eur. Ďalej informovala, že
v zmysle platnej ,,Smernice o verejnom obstarávaní“ o zákazkách nad 7 000 Eur rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Starostka sa dotazovala poslancov, či majú nejaké pripomienky.
Nakoľko neboli pripomienky, starostka dala hlasovať o uznesení.
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
na základe predložených cenových ponúk na spracovanie „Územného plánu obce Lipová“
výber spracovateľa územného plánu obce Lipová firmu NEUTRA - Ing. Arch. Peter Mízia
s cenovou ponukou 19 080 Eur.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/

Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu
V tomto bode starostka obce odovzdala slovo predsedovi Komisie na ochranu
verejného záujmu Ing. Marekovi Harmatovi, ktorý predniesol Správu o činnosti a informoval,
že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov bola v obci Lipová zvolená Komisia na ochranu verejného záujmu
v zložení: predseda komisie Ing. Marek Harmata a členovia Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.
Komisia na ochranu verejného záujmu sa zišla dňa 15.04.2016. Na zasadnutí preskúmala
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone funkcie verejného
funkcionára starostky obce Lipová Mgr. Tatiany Ölveckej za rok 2015. Starostka obce podala
predmetné oznámenie dňa 24. marca 2016 na Obecný úrad v Lipovej v zalepenej obálke,
s označením „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone
funkcie verejného funkcionára za rok 2015“ adresované Komisii na ochranu verejného záujmu
pri OZ Lipová. Na základe uvedených skutočností komisia konštatuje, že verejný funkcionár
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová, si splnila povinnosť vyplývajúcu zo zákona
č. 357/2004 Z. z. a všetky skutočnosti uvedené v Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov pri výkone funkcie verejného funkcionára za rok 2015 sú v súlade
s uvedeným zákonom. Správu o činnosti komisie poslanci zobrali na vedomie. Správa je
prílohou zápisnice pod písmenom „B“. Hlasovanie o uznesení bolo nasledovné:
Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu o preskúmaní Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone funkcie verejného funkcionára
starostky obce Mgr. Tatiany Ölveckej za rok 2015.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Prehodnotenie platu starostu obce v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
V tomto bode starostka obce informovala o novele zákona o platových pomeroch
starostov obce. Novelou sa ruší každoročne prehodnocovanie platu starostu obce. Starostka dala
slovo pani účtovníčke Mgr. Ivane Slobodníkovej, ktorá predniesla informáciu k uvedenému
bodu. Prostredníctvom zákona č. 377/20015 Z. z. k 01.01.2016 prišlo k novelizácii zákona
č. 253/1994 Z. z., ktorý upravuje právne postavenie a platové pomery starostov obcí
a primátorov miest. Na základe tejto novely už nie je potrebné 1x ročne prehodnotiť plat

starostu obce § 4 ods. 4, taktiež nie je potrebné v zápisnici z obecného zastupiteľstva presne
uvádzať hodnotu platu starostu § 4 ods. 9 – oba odstavce boli z predmetného zákona vypustené
– a to v prípade, ak neprichádza k zmene platu starostu. Plat starostu bude aj v tomto roku
upravený podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2015. Priemerná hodnota
mzdy je prezentovaná sumou 883 Eur. Starostka sa spýtala, či majú k tomuto bodu poslanci
nejaké pripomienky alebo návrhy. O slovo sa prihlásil poslanec MVDr. Kajan, ktorý navrhol
zvýšenie minimálneho platu starostky obce zo súčasných 20% na 30%, nakoľko práca starostky
je náročná a starostka robí svoju prácu zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni, častokrát vo
voľnom čase a nad rámec jej úloh. K návrhu poslanca MVDr. Kajana sa pripojil aj poslanec
Ing. Harmata. Ostatní poslanci nemali námietky. Hlasovanie o návrhu bolo nasledovné:
Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších noviel podľa § 4 ods. 2 citovaného zák. s účinnosťou
od 1. 4. 2016 zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30 %.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala, že v súvislosti so zvýšením mzdy v národnom
hospodárstve je potrebné upraviť aj plat hlavnému kontrolórovi obce. Starostka dala slovo pani
účtovníčke Mgr. Slobodníkovej, ktorá informovala, že na základe zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 18 c informujeme o zmene platu hlavného
kontrolóra obce Lipová. Plat kontrolóra obce bol prepočítaný vo väzbe na vyhlásenú priemernú
mzdu v národnom hospodárstve za rok 2015, ktorá predstavuje sumu 883 Eur. Doteraz
schválený úväzok hlavnej kontrolórky obce je 15 % t. j. 5,6 hod týždenne a jej plat predstavuje
po prepočítaní sumu 204 Eur v hrubom. Ďalej informovala, že hlavnej kontrolórke obce môže
byť priznaná mesačná odmena od 0 – 30% základného platu. Vzhľadom k plneniu úloh hlavnej
kontrolórky jej poslanci navrhli 10% mesačnú odmenu k základnému platu. O uvedenom
návrhu dala starostka hlasovať. Hlasovanie o plate hlavnej kontrolórky bolo nasledovné:
Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel navýšenie
platu hlavnej kontrolórky obce od 1.4.2016 o mesačnú odmenu 10 % základného platu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/

Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Projekt „Nová oddychová zóna v Lipovej“ schválenie zámeru a spôsobu financovania
Pani starostka informovala poslancov, že v minulom volebnom období získala obec do
vlastníctva pozemok pred materskou školou so zámerom pokračovať v budovaní oddychových
zón v obci. Po upravení pozemku je zámer vytvoriť priestor na oddych, relax a príležitostné
parkovanie. Po vyhotovení jednoduchej štúdie obec vykonala prieskum potreby finančných
prostriedkov na daný projekt a táto potreba finančných prostriedkov predstavuje sumu cca 40
tisíc Eur. Zahŕňa spevnenie plochy „Novej oddychovej zóny v Lipovej“, výsadbu stromov,
kríkov, zelene, architektonické prvky ako lavičky, smetné koše, ďalej prírodný amfiteáter, atď.
Na uvedený zámer podala obec v roku 2015 projekt v rámci Programu obnovy dediny,
Environmentálny fond vybral náš projekt a obci bude poskytnutá dotácia 5000 Eur. Starostka
dala hlasovať o schválení zámeru a hlasovanie bolo nasledovné:
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
investičný zámer spevnené plochy „Novej oddychovej zóny v Lipovej“.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starostka informovala o prieskume trhu a následne ponukách firiem na realizáciu
spevnených plôch v rámci projektu „Nová oddychová zóna v Lipovej“ a potrebnej úprave
rozpočtu v súvislosti s uvedeným projektom. Cenové ponuky predložili firmy Daniel Sovič
SOMA suma s DPH celkom 28100 Eur, Geoprojekt, s. r. o. Nitra, suma s DPH celkom
37938,42 Eur, firma MPI Slovakia s. r. o., Marek Pernický suma s DPH celkom 34 156 Eur,
W-STAVOB s. r. o., Ing. Vincent Lenárt cena s DPH celkom 27800 Eur bez výkopových prác.
Na základe uvedených ponúk poslanci vybrali dodávateľa prác, ktorým sa stala firma Daniel
Sovič SOMA s cenou 28 100 Eur s DPH. Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
1. na základe predložených ponúk na spevnené plochy „Nová oddychová zóna v Lipovej“
výber dodávateľa firmu: Daniel Sovič SOMA s cenovou ponukou 28100 Eur.
2.zmeny rozpočtu obce na rok 2016 nasledovne:

a) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 30000 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
b) navýšenie kapitálových výdavkov obce v hodnote 30000 Eur na realizáciu spevnených
plôch, oblasť 06.2 – rozvoj obce, položka 711 001 – Spevnené plochy
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Informácia o Zmluvách s firmami a spoločnosťami zabezpečujúcimi odvoz
a likvidáciu odpadov v obci
Starostka informovala prítomných, že v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch prišlo k úprave systému v odpadovom hospodárstve. Významné zmeny nastali
v oblasti separovaného odpadu. Vznikajú spoločnosti, ktoré budú pôsobiť v oblasti
kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení
organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Jednou zo spoločností je aj ENVI-PAK,
s ktorou obec uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve. Zmluva sa týka triedeného zberu odpadu
v obci, ktorý od 01.07.2016 podlieha novému systému a obec už nebude mať náklady so
zabezpečovaním a výkonom separovaného zberu. Doposiaľ separovaný zber vykonávali
zamestnanci obce. Obec mala výdavky za lisovanie pet fliaš. V súvislosti s týmito zmenami
obec rokovala s firmou Brantner Nové Zámky, ktorá pre obec zabezpečuje zber komunálneho
odpadu a prvý krát bude dňa 18.5.2016 v obci vykonávať separovaný zber. Zbierať bude papier
a lepenky, sklo, plasty vo vreciach a elektro. Ďalšou povinnosťou obce je zabezpečiť zber
elektroodpadu z osvetľovacích zariadení, svetelných zdrojov a svietidiel. Obec uzatvorila
zmluvu o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu v obci
s organizáciou EKOLAMP Slovakia so sídlom v Nových Zámkoch, ktorá je združením
výrobcov a distribútorov svetelnej techniky. V obci budú umiestnené zberné nádoby na
žiarovky a žiarivky na zberových miestach pri KD Lipová, KD Ondrochov a pri ZŠ Lipová.
Presné informácie budú zverejnené na našej webovej stránke, ako aj prostredníctvom miestneho
rozhlasu. Uvedený zber bude pre obec bezplatný. Ďalšou povinnosťou je zabezpečiť zber
jedlých kuchynských olejov z domácností. Pre obec bude tento zber zabezpečovať firma
BEMIA plus so sídlom v Šuranoch, ktorá má oprávnenie na výkon uvedeného druhu zberu.
Spoločnosť zabezpečuje zber kuchynského odpadu zo Školskej jedálne pri MŠ Lipová. Zber
jedlých olejov z domácností bude pre obec bezplatný. Občania budú môcť odkladať odpadový
jedlý olej z kuchyne a odovzdávať v uzatvorených plastových fľašiach pri kultúrnych domoch.
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie.

Uznesenie č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
Informáciu o spôsobe zberu odpadov v obci Lipová a o firmách zabezpečujúcich zber
komunálneho odpadu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipová na roky 2016 – 2021
Starostka obce v tomto bode informovala, že poslancom obecného zastupiteľstva bol
doručený pracovný materiál „Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipová na
roky 2016 – 2021“. Tento strategický dokument bol zverejnený na webovej stránke obce Lipová
a na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanom na dobu najmenej 15 dní. K predloženému
návrhu bola podaná pripomienka k odstavcu Základná škola Lipová, ktorý bol doplnený
o informáciu o záujmových aktivitách, mimoškolských aktivitách ako aj o výučbu anglického
jazyka. Po úprave text bude znieť:
 Základná škola, Lipová 183
- triedy prvého a druhého stupňa
- Školský klub detí
- Zariadenie školského stravovania
- Projekt NP PRINED (posilňujúci tím zamestnancov školy: sociálny pedagógovia, špeciálny
pedagóg, psychológ, asistenti učiteľa)
- účasť na súťažiach, zapájanie sa školy do projektov, veľmi dobré výsledky žiakov v
okresnom priemere ako aj v celoslovenskom priemere
- anglický jazyk a informatická výchova od 1. ročníka, stolnotenisový a krajčírsky krúžok,
zapájanie do vedomostných, výtvarných, športových a environmentálnych projektov a súťaží
- kútik integrácie.
Predložený návrh komunitného plánu prezentuje spôsob, akým smerom sa má obec uberať v
sociálnej starostlivosti o občanov obce. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré obec rozvíja
a bude rozvíjať v sociálnej oblasti v nasledujúcich piatich rokoch. Dokument zodpovedá
špecifickým podmienkam obce Lipová ako aj potrebám jej obyvateľov. Obec môže
Komunitný plán dopĺňať alebo meniť v závislosti na potrebách obyvateľov ako aj
v nadväznosti na zmeny zákonov v sociálnej oblasti. Zámerom obce je zabezpečiť plnenie
úloh a cieľov stanovených v tomto strategickom dokumente. V dokumente sa obec zameriava
predovšetkým na cieľové skupiny sociálne znevýhodnených obyvateľov, ako sú seniori,
občania so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, či osoby v hmotnej núdzi. Pri jeho
tvorbe bolo potrebné vychádzať z potrieb obyvateľov v oblasti sociálnych služieb ako aj

z možností obce v oblasti financovania jednotlivých cieľov a zámerov. Zo záverov dokumentu
vyplýva, že obec bude každoročne hodnotiť plnenie cieľov a zámerov stanovených
v komunitnom pláne, o čom bude informovať občanov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Lipovej. Starostka sa spýtala poslancov, či niekto z poslancov má pripomienky k návrhu
komunitného plánu. Poslanci nemali pripomienky a tak starostka obce dala hlasovať
o komunitnom pláne. Komunitný plán je prílohou zápisnice pod písmenom „C“. Hlasovanie
o uznesení bolo nasledovné:
Uznesenie č.121/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lipová na roky 2016-2021.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Úpravy rozpočtu obce Lipová na rok 2016
V bode úpravy rozpočtu obce dostala slovo od pani starostky pani účtovníčka.
Mgr. Slobodníková informovala poslancov o nasledovnom: v priebehu r. 2015 na OZ zo dňa
25.11.2015 bola schválená investičná akcia ,,Nová elektrická trafostanica v časti Ondrochov“.
Schválená investícia súvisela so zámerom výstavby nájomných bytov v časti Ondrochov.
Nakoľko v roku 2015 neprišlo k realizácii a ani k príprave samotnej investície, nebolo možné
realizovať úhradu záväzku. Komisia pre VO dňa 14.04.2016 na základe predložených
písomných ponúk vybrala ponuku E-PRO Ing. Cigáňovej v celkovej hodnote 3 500 Eur. Na
základe uvedených skutočností je potrebná úprava rozpočtu obce Lipová za rok 2016 v oblasti
kapitálových výdavkov ako aj príjmových finančných operácií. Zmena rozpočtu obce bude
realizovaná zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu - zostatok z roku 2015 do
príjmov obce cez príjmové finančné operácie v hodnote 4000 Eur a to prostredníctvom
rozpočtovej položky 454 001 ako zostatok prostriedkov RF z predchádzajúcich rokov. Ďalej
zapojenie vynaložených výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie a vedľajších
výdavkov za geometrický plán v hodnote 4 000 Eur a to prostredníctvom rozpočtovej položky
716 000 prípravná a projektová dokumentácia. Ďalej informovala, že v súčasnom období
prichádza k ukončeniu opráv objektu šatní na futbalovom ihrisku. Predchádzajúce obdobie
dažďov poukázalo na havarijný stav strechy. Z dôvodu zabezpečenia ochrany kvality
prevedených opráv a prípadne ich následného znehodnotenia po pretečení strechy, je potrebné
schválenie rozpočtového opatrenia prostredníctvom ktorého by prišlo k riešeniu havarijného
stavu strechy šatní OŠK Lipová. Preto navrhujeme tieto zmeny rozpočtu obce za rok 2016 zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do príjmu obce prostredníctvom
príjmových finančných operácií v hodnote 5500 Eur a to cez položku 454 001 ako zostatok
prostriedkov RF z predchádzajúcich rokov, zapojenie vynaložených výdavkov na odstránenie
havárie strechy šatní OŠK cez bežné výdavky obce v hodnote 5500 Eur prostredníctvom

položky oblasť kultúry 635 006 údržba budov OŠK – šatní. Ďalšia úprava rozpočtu súvisí s tým,
že dňa 22.02.2016 obec obdržala od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti DFA
č. 76/2016, ktorou obci fakturujú v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní č. 41/06/772/09 – verejná
kanalizácia Lipová – Ondrochov vyúčtovanie nákladov a výnosov za rok 2015 v celkovej
hodnote 1804,90 Eur, uvedená hodnota zahŕňa mzdové náklady, deratizáciu, materiál,
elektrinu, revízie, čistenie v celkovej hodnote 5659,69 Eur, znížené o získané výnosy za stočné
v hodnote 4155,61 Eur. Vzniknutý rozdiel je 1504,08 Eur bez DPH. V rozpočte obce na rok
2016 bola predpokladaná hodnota nákladov 1000 Eur. Preto rozpočet obce Lipová nekryje o
hodnotu 804,90 Eur. Navrhujeme rozpočtový presun bez navýšenia celkových výdavkov
znížením výdavkov v oblasti ,,Zateplenie budovy“, položka 635 006 Údržba budovy
,,Zateplenie budovy“ sumu - 1000 Eur a zvýšiť výdavky v oblasti Správy 01.1, položka 632 002
1 výdavky na kanalizáciu v sume + 1000,- Eur. Ďalšia úprava súvisí s priznanou dotáciou
z VÚC. Dňa 01.10.2015 obec Lipová predložila na VÚC Nitra žiadosť na podporu dotácie
v oblasti kultúry ,,Z úcty k 860. rokom histórie obce Lipová“ v hodnote 1500 Eur.
Predpokladané náklady zahŕňali oblasť: technické zabezpečenie podujatia, propagácia
a polygrafické náklady s nimi spojené, honoráre účinkujúcich, materiálne zabezpečenie
projektov, obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru, obstaranie služieb a prác
neinvestičného charakteru. Na základe zverejneného rozhodnutia NSK nám bola priznaná
dotácia v oblasti kultúry v hodnote 800 Eur. Preto informujeme o zmene rozpočtu obce Lipová
za rok 2016 v oblasti príjmov - zvýšenie príjmovej časti rozpočtu zdroj 11H ,,príjmy od VÚC“
položka 312 008 bežné transfery od VÚC a o zvýšení výdavkovej časti rozpočtu zdroj 11H
oblasť 08.2. kultúra, položka 633 006 Všeobecný materiál. Obec Lipová predložila na VÚC
Nitra žiadosť na dotáciu podpory v oblasti športu ,,Šport nás zbližuje“ v hodnote 1 600 Eur.
Predpokladané náklady zahŕňali oblasť: materiálové zabezpečenie projektu, obstaranie
hnuteľných vecí neinvestičného charakteru, obstaranie služieb a prác neinvestičného
charakteru. Projekt ,,Šnúra športových podujatí ,,hendikepovaní verzus nehendikepovaní“
v spolupráci s obyvateľmi ZSS Lipka. Na základe zverejneného rozhodnutia NSK nám bola
priznaná dotácia v oblasti športu v hodnote 700 Eur. Preto informujeme o zmene rozpočtu obce
Lipová za rok 2016 v oblasti príjmov: zvýšenie príjmovej časti rozpočtu zdroj 11H ,,príjmy od
VÚC“ položka 312 008 bežné transfery od VÚC a zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu zdroj
11H oblasť 08.2. kultúra, položka 633 006 Všeobecný materiál. S dotáciou súvisí aj ďalšia
úprava rozpočtu, nakoľko dňa 02.03.2016 na základe rozhodnutia ministra životného prostredia
SR bola obci priznaná dotácia z Environmentálneho fondu v hodnote 5000 Eur na projekt
,,Nová oddychová zóna v Lipovej“ na financovanie zelene, lavičiek, košov a záhradníckych
úprav. Preto informujeme o zmene rozpočtu obce za rok 2016 v oblasti príjmov a to zvýšenie
príjmov obce zo zdroja 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu, položka 312 002 BT zo
štátneho účelového fondu v hodnote 5000 Eur. Vo väzbe na získané prostriedky žiadame aj
o zmenu rozpočtu obce v oblasti výdavkov za rok 2016 zvýšením výdavkov obce zo zdroja 45,
Dotácia zo štátneho fondu, oblasť 06.2 položka 633 006 Všeobecný materiál v hodnote
5000 Eur a presun výdavkov bez navýšenia rozpočtu obce znížením položky 635 006
Zateplenie obecnej budovy v hodnote - 6500 Eur a navýšením položky 633 006 Všeobecný
materiál zdroj 41, oblasť 06.2.0 rozvoj obce v hodnote 6500 Eur. Ďalej hovorila o úprave
rozpočtu v súvislosti s územným plánom obce Lipová. Obec Lipová má zámer v roku 2017
požiadať o dotáciu na vypracovanie územného plánu obce. Dotácia nepokrýva prieskumy
a rozbory a ani zadanie, preto tieto časti bude musieť obec financovať z vlastných zdrojov.
Predpokladaná potreba vynaloženia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na rok 2016
je v hodnote 6 000 Eur. Na základe uvedených skutočností zároveň navrhujeme zmenu

rozpočtu obce Lipová na rok 2016 zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do
príjmu obce prostredníctvom príjmových finančných operácií v hodnote 6000 Eur cez položku
454 001, zostatok prostriedkov RF z predchádzajúcich rokov a zapojenie vynaložených
kapitálových výdavkov na obstaranie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Lipová“
v hodnote 6 000 Eur prostredníctvom položky 711 005.
Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmeny rozpočtu obce na rok 2016:
a) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 4000 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
b) navýšenie kapitálových výdavkov v hodnote 4 000 Eur na zabezpečenie obstarania
projektovej dokumentácie k novej elektrickej trafostanici v časti Ondrochov,
prostredníctvom položky 716 000
c) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 5500 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
d) navýšením bežných výdavkov obce v hodnote 5500 Eur na zabezpečenie odstránenia
havarijného stavu strechy šatní OŠK prostredníctvom položky 635 006 – údržby budov OŠK –
šatní.
e) znížením výdavkov na “Zateplenie budovy“, položka 635 006 – Údržba budovy –
Zateplenie budovy v hodnote 1000,- Eur
f) navýšením bežných výdavkov obce 01.1. položka 632 002 1 – výdavky na kanalizáciu
v hodnote 1000 Eur
g) navýšenie príjmov obce zo zdroja 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu, položka
312 002 – BT zo štátneho účelového fondu v hodnote 5000 Eur
h) navýšenie výdavkov obce zo zdroja 45 Dotácia zo štátneho fondu, oblasť 06.2. položka
633 006 – všeobecný materiál v hodnote 5 000 Eur.
ch) presun výdavkov bez navýšenia rozpočtu obce a to znížením položky 635 006 – zateplenie
obecnej budovy v hodnote – 6500 Eur a navýšením položky 633 006 zdroj 41, oblasť 06.2.0 –
rozvoj obce v hodnote 6500 Eur
i) navýšenie príjmov časti rozpočtu – zdroj 11H „príjmy od VÚ“ položka 312 008 – bežné
transfery od VÚC v hodnote 1500 Eur
j) navýšenie výdavkovej časti rozpočtu zdroj 11H oblasť 08.2. – kultúra, položka 633 006 –
všeobecný materiál v hodnote 1500 Eur
k) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 6000 eur,
prostredníctvom položky 454 001
l) navýšenie kapitálových výdavkov obce v hodnote 6000 eur na zabezpečenie obstarania
„Územného plánu obce Lipová“, prostredníctvom položky 711 005 na kapitole rozvoj obce 06.
2.2.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií zaradených v majetku obce
V tomto bode dala starostka slovo účtovníčke obce pani Mgr. Slobodníkovej, ktorá
informovala poslancov, že na základe inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej k 31.12.2015, obec Lipová vykazuje na účte 042 Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku hodnotu 37916,46 Eur. Rozborom uvedenej hodnoty bolo preukázané, že
podstatnú časť hodnoty evidovaného účtu tvoria staré projektové dokumentácie, ktoré už nie je
možné použiť. Jedná sa o projektové dokumentácie: a) projektová dokumentácia rekonštrukcia
miestnych komunikácií – projekt bol zaradený na účet 042 dňa 27.02.2004 v hodnote 5477 Eur,
b) projekty týkajúce sa výstavby a modernizácie telocvične s hodnote 13654,99 Eur z rokov
2004 – 2007, c/ projekty týkajúce sa kanalizácie 3 etapa v hodnote 3468,76 Eur z roku 2003.
Celková hodnota starých projektov predstavuje sumu 22600,75 Eur. Na základe uvedených
skutočností predkladáme návrh na vyradenie nepotrebných – nerealizovaných investícií
v hodnote 22600,75 Eur ich odpisom do nákladov obce za rok 2016 v hodnote 22600,75
Eur prostredníctvom účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, v zmysle platných
postupov účtovania. Starostka sa spýtala poslancov, či majú pripomienky k uvedenému bodu.
Nakoľko neboli pripomienky, starostka dala hlasovať. Hlasovanie bolo nasledovné:
Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
vyradenie nepotrebných projektov z majetku obce v celkovej hodnote 22 600,75 Eur
prostredníctvom nákladového účtu 548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Komisia pre oceňovanie a zaraďovanie bezodplatne nadobudnutého majetku do
evidencie obce
V tomto bode starostka obce informovala o tom, že je potrebné menovať Komisiu pre
oceňovanie a zaraďovanie bezodplatne nadobudnutého majetku do evidencie obce, a to
v prípade jeho bezodplatného nadobudnutia. Slovo dala účtovníčke obce, aby poslancov
informovala o komisii. Pani Mgr. Slobodníková informovala, že v zmysle platného zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších noviel č. 130/2015 Z. z. a platných postupov
účtovania má obec povinnosť zriadiť Komisiu pre oceňovanie a zaraďovanie bezodplatne
nadobudnutého majetku do evidencie obce. Úlohou takejto komisie je oceniť reálnou hodnotou
bezodplatne nadobudnutý majetok. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby komisia mala aspoň 3
členov. Komisia bude mať povinnosť o určení reálnej hodnoty takto nadobudnutého majetku
spísať záznam a presne odôvodniť svoje rozhodnutie ako aj stanovenie ceny majetku. Reálnou
hodnotou podľa §25 ods. 2 sa oceňuje: majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných
prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami ako aj nehmotný majetok
a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený. Bola
navrhnutá komisia v zložení Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec. Nakoľko

poslanci nemali námietky k zloženiu komisie, starostka dala hlasovať o uznesení. Hlasovanie
bolo nasledovné:
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
menuje
členov Komisie pre oceňovanie a zaraďovanie bezodplatne nadobudnutého majetku do
evidencie obce, prípade majetku zisteného pri inventarizácii v zložení: predseda Ing. Marek
Harmata, členovia Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
V tomto bode starostka obce dala slovo pani hlavnej kontrolórke obce Lipová, ktorá
predniesla správu o činnosti za rok 2015. K správe hlavnej kontrolórky neboli zo strany
poslancov žiadne pripomienky. Správa o činnosti tvorí prílohu k zápisnici pod písmenom „D“.
Nakoľko poslanci nemali námietky k prednesenej správe, starostka dala hlasovať o uznesení.
Hlasovanie bolo nasledovné:
Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Návrh na zápis do kroniky obce Lipová.
Starostka informovala poslancov, že jednou z úloh obce je viesť kroniku o obci.
Nakoľko obec má posledné záznamy v kronike za obdobie do roku 2003, poverila spracovaním
návrhov na zápis do kroniky obce pracovníčku obecného úradu Mgr. Evu Bolchovú. Návrh na
zápis do kroniky obce je za obdobie rokov 2003 – 2006. Uvedené obdobie zachytáva život
v obci, činnosť samosprávy, výstavbu, školstvo, kultúru aj šport. Zámerom je spracovať aj
nasledovné roky podľa volebných rokov. Postupne budú predkladané na zasadnutia poslancom.
Poslanec Ing. Harmata sa spýtal, či tieto zápisy budú zverejnené aj na stránke obce, na ktorú

dostal kladnú odpoveď. Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať a hlasovanie bolo
nasledovné:
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2003 – 2006.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Informácia o príprave Dní obce Lipová z príležitosti 860. výročia prvej písomnej
zmienky
Starostka obce informovala poslancov, že v tomto roku si pripomenieme 860. výročie
prvej písomnej zmienky o obci Lipová a dala slovo pracovníkovi obecného úradu, aby
informoval prítomných o pripravovaných aktivitách. Bc. Ďúran predniesol nasledovnú
informáciu: Oslavy Dní obce Lipová pri príležitosti prvej písomnej zmienky sa uskutočnia v
dňoch 18. a 19. júna 2016. Súčasťou osláv obce budú aj aktivity v rámci oslavy Dňa detí a
ukončenie školského roka. Medzi inými budú pripravené kultúrne a športové podujatia, takže
každý si príde na svoje. V sobotu 18. júna bude pre obec Lipovú veľký deň – budúci novokňaz,
rodák z obce, Štefan Gago bude mať v obci primičnú svätú omšu. Popoludnie bude patriť
športovým aktivitám a to predzápas odohrajú chlapci zo zariadenia Lipka Lipová proti žiakom
ZŠ Lipová. Hlavný exhibičný zápas podujatia bude medzi poslancami obce. Proti sebe nastúpia
poslanci z časti Mlynský Sek a poslanci z časti Ondrochov, ktorí budú mať svoje futbalové
tímy. Po náročnom dni každému určite padne vhod výborný guláš. V nedeľu 19. júna budú
objednané atrakcie pre deti ako maxinafukovacia šmykľavka a malý skákací hrad. Na
akcii nebudú chýbať ani tradičné koníky z Tvrdošoviec, ktoré majú u detí vždy veľký úspech.
Ďalej na deti čaká maskot tohtoročných osláv Dňa detí, ktorými budú Panda-Vanda a cukríková
víla. Hlavne deti si prídu na svoje v podobe sladkostí - podávať sa budú nanuky, hot-dogy a
iné občerstvenie. Na akciu bola obci poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja
vo výške 800 Eur. Z príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci plánujeme
zhotovenie pohľadnice, ktorá bude zachytávať obe časti obce Lipová. Na webovej stránke obce
boli občania informovaní o príprave a tvorbe knihy o obci Lipová s názvom „Lipová vo
fotografii“. Zdrojom pre prípravu tejto knihy budú zachovalé staré fotografie od občanov obce,
ktoré zachytávajú nielen bežný život v obci, ale aj významné udalosti a obdobia vývoja obce.
V tomto roku chceme zozbierať fotografie z minulosti a súčasnosti obce a následne v budúcom
roku bude prebiehať tvorba knihy a jej vydanie v počte cca 500 kusov. Pokračovaním dní obce
budú aj akcie pripravované v časti Ondrochov a to v posledný augustový týždeň tradičná súťaž
vo varení gulášu spojená s ukončením prázdnin. K uvedenej správe o príprave dní obce
poslanci nemali pripomienky.

16. Rôzne
V bode rôzne pani starostka informovala o novej Smernici starostky obce
ohľadom správy registratúry na Obecnom úrade v Lipovej. Slovo odovzdala pracovníčke
obecného úradu Mgr. Eve Bolchovej, Pracovníčka obecného úradu v krátkosti informovala
prítomných o tom, že na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa
osobitného predpisu na Obecnom úrade v Lipovej vydala starostka obce smernicu o
Registratúrnom poriadku, ktorá ustanovuje postup Obecného úradu v Lipovej vo veci správy
registratúry. Popisuje spôsob manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj
pravidelné vyraďovanie spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán úradu.
Tento registratúrny poriadok je určený iba pre vnútornú potrebu úradu. Správu registratúry
zabezpečuje podateľňa, ktorá plní aj funkciu výpravne. Starosta dôsledne dbá, aby každý
zamestnanec dodržiaval pri správe registratúry ustanovenia registratúrneho poriadku a to
v rozsahu primeranom svojim pracovným povinnostiam. Dozor nad vyraďovaním spisov
vrátane špeciálnych druhov záznamov úradu vykonáva Štátny archív v Nitre, pracovisko
Archív Nové Zámky. Smernica definuje pojmy ako záznam, spis, spisový obal, spisový zväzok,
interný záznam, registratúru, evidenčné pomôcky, registratúrne stredisko, zásielka,
spracovateľ, podateľňa. Táto smernica upravuje spôsob triedenia a otvárania zásielok,
označovanie prijatých záznamov a ich zaradenie do obehu, evidovanie záznamov a spisov bez
využitia elektronického systému správy registratúry, používanie pečiatok, podpisovanie a
rozmnožovanie registratúrnych záznamov, odosielanie zásielok, príručnú registratúra útvaru,
registratúrne stredisko úradu, zásady hodnotenia a vyraďovania spisov a špeciálnych druhov
registratúrnych záznamov, návrh na vyradenie spisov, preberanie spisov posúdených ako
archívnych dokumentov. Vydaním Smernice starostky obce o registratúrnom poriadku
Obecného úradu v Lipovej sa zrušuje Registratúrny poriadok zo dňa 12.12.2003. Nová
smernica starostky nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2016. Obec Lipová zaslala tento registratúrny
poriadok na posúdenie do Štátneho archívu Nitra, pobočka Nové Zámky, ktorý schválil návrh
registratúrneho poriadku a jeho zavedenie do praxe od 1.4.2016. Uvedenú smernicu poslanci
zobrali na vedomie hlasovaním. Smernica je prílohou zápisnice pod písmenom „E“. Hlasovanie
o uznesení bolo nasledovné:
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Smernicu starostky obce o registratúrnom poriadku obce Lipová, platnú od 1.4.2016.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan
Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

17. Diskusia
Starostka vyzvala prítomných do diskusie. Ako prvý sa o slovo prihlásil poslanec Puk,
ktorý sa dotazoval ohľadom úpravy plochy pred cintorínom a kompostoviskom. Ako vhodný
materiál navrhol asfalt. Na jeho dotaz odpovedala pani starostka, že v uvedenej veci bude
hľadať riešenie. Ďalej navrhol opravu starej budovy bývalej základnej školy v časti Ondrochov,
ktorá by bola vhodná po opravách na stretávanie občanov. Poslanec Mikulec navrhol riešenie
ohľadom drobného stavebného odpadu cez firmu LIMESTONE, ktorá ťaží štrk za
Ondrochovom a ktorá by prípadný drobný stavebný odpad vedela využiť na spevnenie plôch.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec MVDr. Kajan, ktorý informoval o aktivitách Jednoty
dôchodcov v Lipovej. Jednou z posledných akcií bola návšteva divadelného predstavenia
v Nitre a návšteva výstaviska Agrokomplexu. Divadlo malo úspech. Zároveň informoval
o založení sadu starých odrôd ovocných stromov v areáli Základnej školy v Lipovej. Dodal, že
aj v týchto dňoch sa ozývajú organizácie, ktoré radi poskytnú staré odrody do sadu v Lipovej.

18. Návrh na uznesenia a záver
Na 10. zasadnutí OZ Lipová dňa 15. 4. 2016 boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie
mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli tieto predložené
dnešnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Lipová.
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
na základe predložených cenových ponúk na spracovanie „Územného plánu obce Lipová“
výber spracovateľa územného plánu obce Lipová firmu NEUTRA - Ing. Arch. Peter Mízia
s cenovou ponukou 19 080 Eur.
Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu o preskúmaní Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone funkcie verejného funkcionára
starostky obce Mgr. Tatiany Ölveckej za rok 2015.

Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších noviel podľa § 4 ods. 2 citovaného zák. s účinnosťou
od 1. 4. 2016 zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30 %.
Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel navýšenie
platu hlavnej kontrolórky obce od 1.4.2016 o mesačnú odmenu 10 % základného platu.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
investičný zámer spevnené plochy „Novej oddychovej zóny v Lipovej“.
Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
1. na základe predložených ponúk na spevnené plochy „Nová oddychová zóna v Lipovej“
výber dodávateľa firmu: Daniel Sovič SOMA s cenovou ponukou 28100 Eur.
2.zmeny rozpočtu obce na rok 2016 nasledovne:
a) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 30000 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
b) navýšenie kapitálových výdavkov obce v hodnote 30000 Eur na realizáciu spevnených
plôch, oblasť 06.2 – rozvoj obce, položka 711 001 – Spevnené plochy
Uznesenie č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
Informáciu o spôsobe zberu odpadov v obci Lipová a o firmách zabezpečujúcich zber
komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 121/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lipová na roky 2016-2021.
Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmeny rozpočtu obce na rok 2016:
a) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 4000 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
b) navýšenie kapitálových výdavkov v hodnote 4 000 Eur na zabezpečenie obstarania
projektovej dokumentácie k novej elektrickej trafostanici v časti Ondrochov,
prostredníctvom položky 716 000

c) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 5500 Eur,
prostredníctvom položky 454 001
d) navýšením bežných výdavkov obce v hodnote 5500 Eur na zabezpečenie odstránenia
havarijného stavu strechy šatní OŠK, prostredníctvom položky 635 006 – údržby budov OŠK
– šatní.
e) znížením výdavkov na “Zateplenie budovy“, položka 635 006 – Údržba budovy –
Zateplenie budovy v hodnote 1000,- Eur
f) navýšením bežných výdavkov obce 01.1. položka 632 002 1 – výdavky na kanalizáciu
v hodnote 1000 Eur
g) navýšenie príjmov obce zo zdroja 45 – Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu, položka
312 002 – BT zo štátneho účelového fondu v hodnote 5000 Eur
h) navýšenie výdavkov obce zo zdroja 45 – Dotácia zo štátneho fondu, oblasť 06.2. položka
633 006 – všeobecný materiál v hodnote 5 000 Eur.
ch) presun výdavkov bez navýšenia rozpočtu obce a to znížením položky 635 006 – zateplenie
obecnej budovy v hodnote – 6500 Eur a navýšením položky 633 006 zdroj 41, oblasť 06.2.0 –
rozvoj obce v hodnote 6500 Eur
i) navýšenie príjmov časti rozpočtu – zdroj 11H „príjmy od VÚ“ položka 312 008 – bežné
transfery od VÚC v hodnote 1500 Eur
j) navýšenie výdavkovej časti rozpočtu zdroj 11H oblasť 08.2. – kultúra, položka 633 006 –
všeobecný materiál v hodnote 1500 Eur
k) navýšenie príjmov obce prostredníctvom finančných operácií v hodnote 6000 eur,
prostredníctvom položky 454 001
l) navýšenie kapitálových výdavkov obce v hodnote 6000 eur na zabezpečenie obstaranie
„Územného plánu obce Lipová“, prostredníctvom položky 711 005 na kapitole rozvoj obce 06.
2.2.
Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
vyradenie nepotrebných projektov z majetku obce v celkovej hodnote 22 600,75 Eur
prostredníctvom nákladového účtu 548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
menuje
členov Komisie pre oceňovanie a zaraďovanie bezodplatne nadobudnutého majetku do
evidencie obce, prípade majetku zisteného pri inventarizácii v zložení: predseda Ing. Marek
Harmata, členovia Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec.
Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2003 – 2006.

Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Smernicu starostky obce o registratúrnom poriadku obce Lipová, platnú od 1.4.2016.
Po prerokovaní všetkých bodov programu 10. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Eva Bolchová

Mgr. Tatiana Ölvecká - starostka obce

Ing. Marek Harmata

František Lukůvka

overovateľ zápisnice

overovateľ zápisnice

