Obecné zastupiteľstvo Lipová
Číslo: 79/2/2017-19

Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 28. novembra 2017, t. j. v utorok o 16.30 h., v KD Lipová

Program :
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ Lipová.
3. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
4. Aktuálne úpravy rozpočtu
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
6. Návrh dodatku Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej
7. Schválenie inventarizačnej komisie Obce Lipová na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku záväzkov
8. Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2018
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Prehľad prijatých uznesení
12. Záver

Starostka obce Lipová
Číslo: 79/2/2017 – 19

Lipová 20.11.2017

Pozvánka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční
dňa 28. novembra 2017, t. j. v utorok, o 16.30 h v KD Lipová
Program :
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ Lipová
3. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
4. Aktuálne úpravy rozpočtu
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
6. Návrh dodatku Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej
7. Schválenie inventarizačnej komisie Obce Lipová na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku záväzkov
8. Návrh rozpočtu Obce Lipová na rok 2018
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Prehľad prijatých uznesení
12. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.
starostka obce

Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 28. Novembra 2017, t. j. v utorok o 16.30 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,

komisií,

určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí devätnáste, zahájila a viedla starostka
obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Starostka
po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že sa ospravedlnil pán poslanec Andrej Gál ,
a neskorší príchod ohlásil poslanec MVDr. Milan Kajan. Zároveň konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Informovala, že program dnešného zasadnutia bol
zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený poslancom OZ Lipová.
Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:
návrhová komisia: Michal Andel, Ľubomír Puk, Štefan Švajda
mandátová komisia: Slavomír Mikulec, František Lukůvka, Štefan Švajda
volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec
Za overovateľov zápisnice navrhla: Jozef Kúkela a Štefan Švajda
Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letkovú
Starostka obce sa spýtala, či má niekto z prítomných poslancov OZ doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky k daným návrhom, tak starostka
obce dala hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 242/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
program rokovania, zloženie návrhovej komisie, volebnej komisie, mandátovej komisie,
overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli predložené dnešnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František
Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 7/Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír
Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Proti: 0
Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.

Zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v
Lipovej, konaného dňa 28. septembra 2017
Na 18. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 230až č. 241.
Kontrola plnenia uznesení OZ z 18. zasadnutia je prílohou zápisnice pod písmenom „A“
Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky ku kontrole plnenia uznesení, starostka obce
predložila na schválenie návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 243/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 18. zasadnutia OZ Lipová.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František
Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír
Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Zdržal sa: 0

Proti: 0
Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.
3. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
Starostka obce pokračovala v rokovaní prerokovaním

rozpočtu za 3. štvrťrok 2017.

Poslancom bol materiál doručený spolu s pozvánkou. Starostka obce požiadala účtovníčku
Mgr. Slobodníkovú, aby prítomných oboznámila s plnením rozpočtu za 3. štvrťrok 2017,
a bližšie objasnila prevedené zmeny rozpočtu v priebehu 3. štvrťroka 2017 vo väzbe na
získané účelovo viazané financie a navýšenie vlastných príjmov obce. Keďže prítomní
poslanci k prednesenému materiálu nemali pripomienky starostka obce predniesla návrhy na
uznesenia. Plnenie rozpočtu je prílohou zápisnice pod písmenom „B“.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 244/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2017.

Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František
Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír
Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 245/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
navýšenie bežných príjmov obce za 3. štvrťrok v celkovej hodnote 12 169,12 eur v členení =
11 486,23 eur získaných od štátu a 682,89 eur získaných z vlastných príjmov a navýšenie
bežných výdavkov obce za 3. Štvrťrok v hodnote

13 699,45 eur získaných od štátu

a z príjmov obce.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František
Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 7/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír
Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.
4. Aktuálne úpravy rozpočtu Obce Lipová
Starostka obce informovala, prítomných o požiadavke, ktorú jej predniesla vedúca školskej
jedálne pani Vaculová. Požiadavka sa týkala možnosti zakúpenie kuchynského robota,
nakoľko terajší robot už je v nevyhovujúcom technickom stave. Vedúca školskej jedálne
predbežne zrealizovala prieskum trhu a získané ponuky predložila pani starostke, aby o nich
informovala poslancov. Z predložených ponúk najnižšiu hodnotu predstavovala suma 3900
eur. Vo väzbe na blížiacu sa regionálnu výstavu betlehemov realizovanú v našej obci počas
mesiaca december 2017 pani starostka navrhla, aby do rozpočtu obce bolo zapracované
obstaranie obecného dreveného betlehemu pred materskú školu. Prednesený návrh poslanci
odobrili a následne bol zapracovaný do aktuálnych zmien rozpočtu obce. Ďalej pani starostka

požiadala ekonómku obce o bližšie objasnenie predloženého materiálu aktuálnych zmien
rozpočtu. Nakoľko poslanci obce nemali pripomienky k predloženým návrhom aktuálnych
zmien rozpočtu, pristúpilo sa k hlasovaniu. Aktuálne zmeny rozpočtu sú prílohou zápisnice
pod písmenom „C“.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 246/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje rozpočtové úpravy:
1./ navýšenie príjmov =+11258,00 eur – KZ -111 – položka 312 001 – Bežný transfer zo ŠR
pre ZŠ
2./ navýšenie výdavkov = + 11258,00 eur – KZ – 111 položka 600 Bežné výdavky ZŠ zo ŠR
3./ navýšenie príjmov = + 1230,00 eur – KZ – 111 – položka 312 001 – Bežný transfer zo ŠR
pre ZŠ

/VZP + SZP/

4./ navýšenie výdavkov = + 1230,00 eur – KZ – 111 – položka 600 –Bežné výdavky ZŠ zo
ŠR
5./ navýšenie príjmov = 984,00 eur – KZ – 111 – položka 312 007 – BT – Materská škôlka
6./ navýšenie výdavkov = 984,00 eur – KZ 111 – položka 630 – Tovary a služby
/didaktické pomôcky/
7./ navýšenie príjmov = + 2585,70 eur – KZ -11T1 – položka 312 012 – BT – opatrovateľky
8./ navýšenie výdavkov = + 2585,70 eur – KZ – 11 T1 – položka 600 – Bežné výdavky
opatrovateľky
9./ navýšenie príjmov = + 456,30 eur – KZ – 11 T2 – položka 312 012 – BT – opatrovateľky
10./ navýšenie výdavkov = + 456,30 KZ – 11T2 –položka 312 012 – Bežné výdavky –
opatrovateľky
11./ navýšenie príjmov = + 70,56 eur – KZ – 111 položka 312 001 BT – náhradné rodinné
prídavky
12./ navýšenie výdavkov = + 70,56 eur – KZ – 111 – položka 630 – Tovary a služby
13./ navýšenie príjmov = + 424,40 eur – KZ – 111 – položka 312 001 – BT na voľby
14./ navýšenie výdavkov = + 984,40 eur – KZ – 111 – položka 600 – Bežné výdavky
/počas 3. štvrťroku 2017 prišlo k navýšeniu príjmov = 560 eur/
15./ navýšenie príjmov = 34 101,00 eur – KZ- 41 vlastné príjmy
Položka 111 003 – Výnos dane z príjmov
poukázanej územnej samospráve

16./ navýšenie príjmov = + 19,40 eur – KZ 41 – vlastné príjmy
položka 133 001 – Daň za psa
17./ navýšenie príjmov = + 220 eur – KZ – 41- vlastné príjmy z prenajatých budov
18./ navýšenie príjmov = + 995,82 eur – KZ – 41 – vlastné príjmy
položka 212 003 – Príjmy z nájmu zariadenia
19./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – vlastné príjmy
položka 212 004 – Prenájom smetnej nádoby
20./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – 41 vlastné príjmy
položka 223 001 – poplatky za rozhlas
21./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – vlastné príjmy
položka 223 001 – poplatky za vodu
22./ navýšenie výdavkov = + 270 eur – KZ - vlastné výdavky
položka 632 002 – vodné v nájomných bytoch
23./ navýšenie príjmov =+ 5,00 eur – KZ – 41 – vlastné príjmy
Položka 223 001 – poplatky za dom smútku
24./ navýšenie príjmov = + 200,00 eur – KZ - 41 vlastné príjmy
položky 223 001 – poplatky za sociálne služby
25./ navýšenie výdavkov = + 200,00 eur – KZ – 41 vlastné výdavky
položka 630 – Tovary a služby
/opatrovateľky/
26./ navýšenie výdavkov = + 2000,00 eur – KZ - 41 – vlastné výdavky
položka 637 004 – Odvoz a uloženie TKO
27./ navýšenie výdavkov = + 1000,00 eur – KZ -41- vlastné výdavky
položka 642 014 – Uvítanie novorodencov – príspevok
28./ presun z položky – RF – 5% spolufinancovanie KD = - 6 900,00 eur
na položku KZ /RF/ - Betlehem = + 3000,00 eur
na položku KZ /RF/ - kuchynský robot RM 60H = + 3 900,00 eur
29./ navýšenie príjmov = 10 976,64 eur zo zdrojov 111 – štát – získaná dotácia
položka 312 001 – BT –územný plán obce
navýšenie výdavkov = + 10 976,64 – KZ 111 – položka – 711 005 – Územný plán obce
Lipová
presun z položky – 716 – projektová dokumentácia = - 1 916,00 eur – položka 716 –
projektová dokumentácia
presun na položky KZ 46 /RF/ - územný plán obce = + 1 916,00 eur položka 711 005

presun z položky KZ 46 /RF/ - kanalizačná prípojka = - 828,16 eur položka 717 002
presun na položku KZ 46 /RF/ - územný plán obce = + 828,16 eur položka 711 005

Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb. Starostka konštatovala, že zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení
neskorších predpisov ukladá obciam mať zavedené vo svojich interných smerniciach formu
komunikácie, teda aj elektronickej komunikácie, ktorá je spojená s informatizáciou
a elektronizáciou verejnej správy. Preto DCOM (dátové centrum miest a obcí) vydalo vzor
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Zákon o e-Governmente definuje
elektronickú alternatívu k „papierovému, listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci.
Požiadala Bc.Tomáša Ďúrana o výklad k VZN. Prítomní poslanci nemali pripomienky
k danému VZN, tak starostka obce dala hlasovať. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb je prílohou zápisnice pod písmenom „D“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 247/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela,
František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Proti: 0
Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.

Zdržal sa: 0

6. Návrh dodatku rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej
Starostka obce informovala prítomných, že Rokovací poriadok v Lipovej z 24.9.2010
obsahuje niekoľko administratívnych a vykonávacích nedostatkov, ku ktorým je potrebné
prijať dodatok k rokovaciemu poriadku. Rokovací poriadok sa nachádza na obecnej stránke
www.lipova.eu alebo je možné doňho nahliadnuť na obecnom úrade. Uvedené nedostatky sú
konkrétne:
Článok 3 bod 2: Spôsob volieb obecnej rady
- pôvodné znenie
Pokiaľ nie je rada zriadená, počet jej členov a zloženie vychádza z platnej právnej úpravy.
- nové znenie
Pokiaľ je rada zriadená, počet jej členov a zloženie vychádza z platnej právnej úpravy.
Článok 8 bod 14: Zasadnutie obecného zastupiteľstva
- pôvodné znenie
Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej
veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vstúpenia. Tento limit je stanovený na minút.
Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktoré nesmie byť dlhšia ako minút. K tej
istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac .... krát.
- nové znenie
Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej
veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 5
minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktoré nesmie byť dlhšia ako
3 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac 2 krát.
Článok 11 bod 19: Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
- pôvodné znenie
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú v obci spôsobom obvyklým do .... dní odo
dňa podpísania starostom obce (na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a pod.).
-nové znenie
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú v obci spôsobom obvyklým do 3 dní odo
dňa podpísania starostom obce (na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a pod.).
Návrh Dodatku bude doručený poslancom a vyvesený na 15 dní na úradnej tabuli obce
Lipová na pripomienkovanie.
7. Schválenie inventarizačnej komisie Obce Lipová na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku záväzkov
Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, § 29 a
§ 30 v znení neskorších predpisov je potrebné zo strany Obce Lipová vydať príkaz starostky

obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre
všetky organizačné zložky obce a to:
-

Obecný úrad

-

MŠ Lipová

-

ZŠ Lipová
Starostka obce predložila prítomným poslancom zloženie inventarizačných komisií, ktoré je
prílohou zápisnice pod písmenom „F“. Prítomní nemali žiadne pripomienky, starostka obce
dala hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 248/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu
31.12.2017 nasledovné zloženie inventarizačných komisií:
Obecný úrad Lipová:
Za predsedu: Jozef Kúkela
Za členov: Ing. Marek Harmata, Mgr. Ivana Slobodníková
Materská škôlka Lipová
Za predsedu: MVDr. Milan Kajan
Za členov: Michal Andel, Bc. Viktória Ölvecká
Školská jedáleň pri MŠ Lipová
Za predsedu: Slavomír Mikulec
Za členov: Andrej Gál, Anna Vaculová
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Za návrh: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela,
František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie schválené.
8. Predloženie návrhu rozpočtu Obce Lipová na rok 2018 a na roky 2019 – 2020
Pani starostka obce predložila poslancom spracovaný návrh rozpočtu Obce Lipová na rok
2018 a na roky 2019-2020. Návrh bol spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu obce Lipová na rok
2018 bol pripravený bez programového rozpočtovania, rozpočet bol pripravený ako
vyrovnaný, na úrovni ekonomickej položky. Súčasťou predloženého návrhu rozpočtu sú aj
roky 2019 a 2020 – uvádzané hodnoty majú len informatívny charakter a nie sú záväzné.
Návrh rozpočtu obce Lipová bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová obvyklým
spôsobom, dňa: 27.11. 2017. Predložený materiál návrhu rozpočtu je možné zo strany
občanov ako a poslancov pripomienkovať počas nasledujúcich desiatich dní. K samotnému
schvaľovaniu predloženého návrhu sa pristúpi až na najbližšom zasadnutí OZ.
Nakoľko na rokovaní obecného zastupiteľstva boli prítomné aj pani riaditeľky MŠ a ZŠ,
pani starostka ich vyzvala, aby predniesli svoje požiadavky týkajúce sa roku 2018. Pani
riaditeľka MŠ informovala prítomných poslancov o zlom technickom stave radiátorov
a požiadala inštalatéra o zhodnotenie stavu. Ten navrhol výmenu radiátorov. Predpokladaná
hodnota opravy bola odhadnutá na cca 5000 eur. Pán poslanec Kúkela navrhol uvedený stav
riešiť celkovou výmenou rozvodov kúrenia. Riaditeľka ZŠ Lipová informovala prítomných
poslancov o nevyhovujúcom stave školskej jedálne. Pri predbežnom prieskume trhu bola
zistená predbežná hodnota cca 10 000 eur. Taktiež informovala o nevyhovujúcom stave
podláh jednotlivých tried a o nedostatku odkladacieho priestoru na školské pomôcky. Zo
strany riaditeľky ZŠ bola taktiež prednesená požiadavka na zvýšenie financií na prevádzku
ŠKD a to vo výške 12 500,- eur. Zlý stav interiérového vybavenia školy potvrdil aj Ing.
Harmata, ktorý je predsedom rady školy. Pán poslanec mal taktiež otázku, či v priebehu
nasledujúceho roka sa uvažuje s výmenou autobusových zastávok. Pani starostka informovala
poslancov, že v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté len veľké investičné
akcie, ostatné akcie či opravy budeme riešiť priebežne počas roka.
Pán poslanec MVDr. Kajan sa pochvalne vyjadril k celkovému areálu ZŠ, ktorý bol skrášlený
výsadbou ovocných stromov. V nasledujúcom roku by zástupcovia záhradkárov chceli
zrealizovať výsadbu živého plotu okolo ihriska a zabezpečiť kompostovanie prebytočného
biologického materiálu. Pán poslanec Puk predniesol požiadavku zvýšenia 1100 l smetných
nádob pred KD v Ondrochove.
Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 je prílohou zápisnice pod písmenom „G“.

9. Rôzne
a/ Návrh VZN Obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová na
rok 2018
Pani starostka predniesla poslancom návrh VZN Obce Lipová o financovaní školských
zariadení na území obce Lipová na rok 2018. Predložený návrh VZN nadväzuje na
požiadavku ZŠ Lipová v oblasti financovania ŠKD. Návrh bližšie špecifikuje výšku
finančných prostriedkov na prevádzku ŠKD v zriaďovacej pôsobnosti obce Lipová. Požiadala
Mgr. Slobodníkovú, aby podala výklad k danému VZN. Mgr. Slobodníková skonštatovala, že
výška finančných prostriedkov na jedného žiaka školského klubu bola určená na základe
preukázateľných potrieb /rozpočtu/ školy a školského zariadenia – boli zadefinované náklady
vo výške 12 500 eur. Finančné náklady na jedného žiaka sa prepočítavajú na celkový počet
žiakov uvádzaný v štatistických výkazoch k 15.09.2017 – výkaz 40-01. V predmetných
výkazoch je uvádzaný počet žiakov ZŠ – 70.
Prepočet: 12 500 eur / 70 = 178,58 eur.
K samotnému schvaľovaniu VZN Obce Lipová o financovaní školských zariadení príde na
nasledujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN Obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová na rok
2018 je prílohou zápisnice pod písmenom „H“.
b/ Prejednanie sťažnosti p. Pukovej z Ondrochova
Pani starostka obce informovala prítomných o opakujúcej sa sťažnosti pani Pukovej na hlučné
správanie chlapcov v priestoroch KD Ondrochova. Sťažnosť podala aj

na Nitriansky

samosprávny kraj, ktorý odstúpil uvedenú sťažnosť obecnému úradu. Pri výjazdoch polície
neboli evidované zápisy, ktoré konštatujú porušenie poriadku v obci. Prítomní poslanci sa
spoločne zhodli na ďalšom postupe riešenia daného problému - predvolaní chlapcov, ktorí
navštevujú priestory KD a p. Pukovej k starostke obce za účasti poslancov OZ za časť
Ondrochov, aby sa našlo riešenie problému.

10. Diskusia
Starostka obce na začiatku informovala prítomných, že sa na základe predvolania zúčastní
rokovania na Ministerstve školstva SR. Predmetom rokovania bude žiadosť o zrušenie
racionalizačných opatrení voči našej ZŠ. Pre našu školu by to znamenalo možnosť opäť
získať chýbajúce finančné prostriedky v rámci dohodovacích konaní. O výsledku rokovania
bude informovať poslancov na najbližšom zasadnutí OZ. Pán poslanec Mikulec mal

pripomienku k zlému stavu kanalizačných poklopov. Pani starostka ho požiadala o nahlásenie
poškodených poklopov a následne sa podá žiadosť na ich opravu. Pán Puk oznámil, že
v niektorých častiach obce nejde obecný rozhlas. Taktiež požiadal o zabezpečenie zdrvenia
konárov na kompostovisku.
11. Prehľad prijatých uznesení
Na 19. zasadnutí OZ Lipová dňa 28.11. 2017 boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 242/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
program rokovania, zloženie návrhovej komisie, volebnej komisie, mandátovej komisie,
overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli predložené dnešnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 243/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 18. zasadnutia OZ Lipová.
Uznesenie č. 244/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2017.
Uznesenie č. 245/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
navýšenie bežných príjmov obce za 3. štvrťrok v celkovej hodnote 12 169,12 eur v členení =
11 486,23 eur získaných od štátu a 682,89 eur získaných z vlastných príjmov a navýšenie
bežných výdavkov obce za 3. Štvrťrok v hodnote
a z príjmov obce.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 246/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej

13 699,45 eur získaných od štátu

schvaľuje rozpočtové úpravy:
1./ navýšenie príjmov =+11258,00 eur – KZ -111 – položka 312 001 – Bežný transfer zo ŠR
pre ZŠ
2./ navýšenie výdavkov = + 11258,00 eur – KZ – 111 položka 600 Bežné výdavky ZŠ zo ŠR
3./ navýšenie príjmov = + 1230,00 eur – KZ – 111 – položka 312 001 – Bežný transfer zo ŠR
pre ZŠ

/VZP + SZP/

4./ navýšenie výdavkov = + 1230,00 eur – KZ – 111 – položka 600 –Bežné výdavky ZŠ zo
ŠR
5./ navýšenie príjmov = 984,00 eur – KZ – 111 – položka 312 007 – BT – Materská škôlka
6./ navýšenie výdavkov = 984,00 eur – KZ 111 – položka 630 – Tovary a služby
/didaktické pomôcky/
7./ navýšenie príjmov = + 2585,70 eur – KZ -11T1 – položka 312 012 – BT – opatrovateľky
8./ navýšenie výdavkov = + 2585,70 eur – KZ – 11 T1 – položka 600 – Bežné výdavky
opatrovateľky
9./ navýšenie príjmov = + 456,30 eur – KZ – 11 T2 – položka 312 012 – BT – opatrovateľky
10./ navýšenie výdavkov = + 456,30 KZ – 11T2 –položka 312 012 – Bežné výdavky –
opatrovateľky
11./ navýšenie príjmov = + 70,56 eur – KZ – 111 položka 312 001 BT – náhradné rodinné
prídavky
12./ navýšenie výdavkov = + 70,56 eur – KZ – 111 – položka 630 – Tovary a služby
13./ navýšenie príjmov = + 424,40 eur – KZ – 111 – položka 312 001 – BT na voľby
14./ navýšenie výdavkov = + 984,40 eur – KZ – 111 – položka 600 – Bežné výdavky
/počas 3. štvrťroku 2017 prišlo k navýšeniu príjmov = 560 eur/
15./ navýšenie príjmov = 34 101,00 eur – KZ- 41 vlastné príjmy
Položka 111 003 – Výnos dane z príjmov
poukázanej územnej samospráve
16./ navýšenie príjmov = + 19,40 eur – KZ 41 – vlastné príjmy
položka 133 001 – Daň za psa
17./ navýšenie príjmov = + 220 eur – KZ – 41- vlastné príjmy z prenajatých budov
18./ navýšenie príjmov = + 995,82 eur – KZ – 41 – vlastné príjmy
položka 212 003 – Príjmy z nájmu zariadenia
19./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – vlastné príjmy
položka 212 004 – Prenájom smetnej nádoby
20./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – 41 vlastné príjmy

položka 223 001 – poplatky za rozhlas
21./ navýšenie príjmov = + 100,00 eur – KZ – vlastné príjmy
položka 223 001 – poplatky za vodu
22./ navýšenie výdavkov = + 270 eur – KZ - vlastné výdavky
položka 632 002 – vodné v nájomných bytoch
23./ navýšenie príjmov =+ 5,00 eur – KZ – 41 – vlastné príjmy
Položka 223 001 – poplatky za dom smútku
24./ navýšenie príjmov = + 200,00 eur – KZ - 41 vlastné príjmy
položky 223 001 – poplatky za sociálne služby
25./ navýšenie výdavkov = + 200,00 eur – KZ – 41 vlastné výdavky
položka 630 – Tovary a služby
/opatrovateľky/
26./ navýšenie výdavkov = + 2000,00 eur – KZ - 41 – vlastné výdavky
položka 637 004 – Odvoz a uloženie TKO
27./ navýšenie výdavkov = + 1000,00 eur – KZ -41- vlastné výdavky
položka 642 014 – Uvítanie novorodencov – príspevok
28./ presun z položky – RF – 5% spolufinancovanie KD = - 6 900,00 eur
na položku KZ /RF/ - Betlehem = + 3000,00 eur
na položku KZ /RF/ - kuchynský robot RM 60H = + 3 900,00 eur
29./ navýšenie príjmov = 10 976,64 eur zo zdrojov 111 – štát – získaná dotácia
položka 312 001 – BT –územný plán obce
navýšenie výdavkov = + 10 976,64 – KZ 111 – položka – 711 005 – Územný plán obce
Lipová
presun z položky – 716 – projektová dokumentácia = - 1 916,00 eur – položka 716 –
projektová dokumentácia
presun na položky KZ 46 /RF/ - územný plán obce = + 1 916,00 eur položka 711 005
presun z položky KZ 46 /RF/ - kanalizačná prípojka = - 828,16 eur položka 717 002
presun na položku KZ 46 /RF/ - územný plán obce = + 828,16 eur položka 711 005
Uznesenie č. 247/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 248/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Lipová ku dňu
31.12.2017 nasledovné zloženie inventarizačných komisií:
Obecný úrad Lipová:
Za predsedu: Jozef Kúkela
Za členov: Ing. Marek Harmata, Mgr. Ivana Slobodníková
Materská škôlka Lipová
Za predsedu: MVDr. Milan Kajan
Za členov: Michal Andel, Bc. Viktória Ölvecká
Školská jedáleň pri MŠ Lipová
Za predsedu: Slavomír Mikulec
Za členov: Andrej Gál, Anna Vaculová
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu 19. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala: Ing. Lenka Letková
Mgr. Tatiana Ölvecká - starostka obce
Jozef Kúkela
overovateľ zápisnice

Štefan Švajda
overovateľ zápisnice

