
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 23. februára 2015

č. 2/2015

V Lipovom, 23. februára 2015

Dáša  K o v á c s o v á
    starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 23. februára 2015
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Jana Szabóová (odvoz matky do nemocnice)
Neospravedlnení: nikto

Program :
1.) Otvorenie – schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
2.) Interpelácie

3.) Kontrola plnenia uznesení

4.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

5.) Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2015 (2016 - 2017) 

6.) Schválenie VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní   

     služieb na trhových miestach a súvisiaca úprava VZN č. 2011 o miestnych daniach  a 

     miestnom poplatku za komunálne odpady

7.) Vstup obce Lipové do Miestnej akčnej skupiny Dolný Žitný ostrov

8.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2015

9.) Informačné a organizačné záležitosti

10.) Diskusia

11.) Schválenie uznesení

12.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

1. Otvorenie
Riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v Lipovom  otvorila  starostka  obce  Dáša

Kovácsová.  
Skonštatovala,  že  prítomnosťou  štyroch  poslancov  je  obecné  zastupiteľstvo

uznášaniaschopné a že materiály, o ktorých bude dnes rokované, boli v termínoch zverejnené
na úradnej tabuli obce pred obecným úradom ako aj na webovej adrese obce www.lipove.sk 

Za  zapisovateľa  zápisnice  bol  určený  p.  Ján  Belan  a  za  overovateľov  JUDr.  Zuzana
Smatanová a p. Jozef Pastír. 

Starostka  požiadala  poslancov  o  prípadne  doplnenie  resp.  schválenie  predloženého
programu rokovania. Program bol následne schválený bez pripomienok a dodatkov. 

Z dôvodu poruchy na diktafóne sa nahrávanie priebehu zasadnutia neuskutočňuje.

2. Interpelácie
Starostku obce interpelovali:
p. Zdenka Pavleová s otázkou, ktorá firma bude vykonávať orez konárov v elektrickom
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vedení, čo bolo občanom oznámené v informačnom letáku, keďže by mala záujem o vykonanie
orezania stromov.  Starostka odpovedala, že to  bola výzva Zsl. Energetiky občanom, aby si
tento orez vykonali sami. Na uvedené zareagoval p. Pastír s tým, že ešte ako starosta obce toto
riešil  prostredníctvom  p.  Benedeka,  ktorý  obci  vykonáva  údržbu  verejného  osvetlenia  a
miestneho  rozhlasu.  Starostka  uvedené  vzala  na  vedomie  s  tým,  že  s  p.  Benedekom  už
rokovala, ten je však už dlhšiu dobu práceneschopný.

p.  Jozef  Pastír  sa  opýtal,  že  či  je  obec  Lipové  už  zaregistrovaná  v  Elektronickom
kontraktačnom systéme. Na to odpovedal referent obecného úradu, že registrácia prebehla ešte
v  roku  2014.  Na  túto  otázku  zareagoval  tiež  Ing.  Pavle  s  tým,  že  podľa  doteraz  jemu
dostupných informácií je celý projekt Elektronického kontraktačného systému pre štát  veľmi
predražený a podľa všetkého je to  veľký „tunel“, ktorý by obce radšej nemali používať. Na
uvedené zareagoval referent úradu, že ak je aj toto pravda, obec ho v zmysle zákona používať
musí. 

3. Kontrola plnenia uznesení
Na  predchádzajúcom,  ustanovujúcom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  neboli  prijaté

žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné ďalej vykonávať. Uznesenia sa týkali schvaľovania
orgánov novozvolenej samosprávy obce Lipové. 

Jediná vec,  ktorá  z  uznesení vyplynula pre  starostku,  bolo  určenie si svojho zástupcu,  
ktorým sa v zmysle jej rozhodnutia zo dňa 03.01.2015 stal Ing. Štefan Pavle. Rozhodnutie je 
prílohou tejto  zápisnice. V zmysle uvedeného a záverov z posledného rokovania obecného  
zastupiteľstva  Ing.  Pavle  zvoláva  v  zmysle  zákonných  podmienok  zasadnutia  obecného  
zastupiteľstva a podpisuje služobné cesty starostke obce.

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
Hlavný kontrolór, p. Richard Nagy, predložil poslancom Plán kontroly hlavného kontrolóra

na 1. polrok 2015, ktorý je v prílohe tejto zápisnice. Plán bol zverejnený na úradnej tabuli od
03.02.2015. Podotkol, že vzhľadom na veľkosť a rozsah činnosti tunajšieho obecného úradu je
plán kontroly na rok 2015 v podstate totožný s plánom kontroly z roku 2014. 

JUDr. Smatanová sa následne opýtala, za aké obdobie bola kontrola naposledy vykonávaná.
P.  Nagy odpovedal,  že  práve dnes  uzavrel rok  2014 a  správa o  kontrole  bud podaná na
najbližšom zasadnutí. 

5. Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2015 (2016 - 2017)
Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2015, spolu s návrhmi rozpočtov obce Lipové na roky

2016 a 2017 (§9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.  583/2004 Z.z.,
ďalej len „zákon“), boli zverejnené na oboch úradných tabuliach dňa 09.02.2015. Do konania
zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli k ním doručené žiadne pripomienky. Návrh bol tiež v
zaslaný všetkým poslancom obecného zastupiteľstva k oboznámeniu sa s ním. 

Rozpočet  sa nenavrhuje v programovom formáte z dôvodu,  že pre obec Lipové je toto
zbytočné,  keďže  „kapitolový“ (štátna  rozpočtová  skladba)  formát  je  plne  dostačujúci  a  v
zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004, obce do 2000 obyvateľov nemusia programové rozpočty
zostavovať.    

Po krátkom úvode o rozpočte požiadala starostka obce referenta obecného úradu o jeho
komentár, prípadne objasnenie obsahu všetkých položiek rozpočtu. 
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Ako prvé bolo oznámené, že samotný obecný úrad navrhuje predložený rozpočet  mierne
upraviť, a to z dôvodu, že sa pri jeho tvorbe opomenulo na niektoré, z dôvodu rozpočtového
provizória v roku 2014, pozastavené a na rok 2015 presunuté platby, ako napríklad úhrada za
uloženie a odvoz komunálneho odpadu a zálohy za plyn za mesiac 11/2014 a za platbu za
antivírusový  program,  ktorá  vznikla  až  po  zverejnení  návrhu  rozpočtu.  Tiež  sa  upresnili
finančné  prostriedky na  referendum 2015.  Z  vyššie  uvedeného  sa  rozpočet  na  rok  2015
predkladá ako prebytkový v nasledovných sumách:

- bežné príjmy: 71.757 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                                    0 €
Príjmy celkom: 71.757 €

- bežné výdavky 68.639 €
- kapitálové výdavky:            2.500 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom: 71.139 €

Prebytok:       618 €

Následne sa k návrhu so svojimi pripomienkami vyjadrili samotní poslanci a rozpočet, a to
len výdavkovú stranu upravili nasledovne:

1.) Obecný úrad – materiálové výdavky: zvýšenie zo sumy 4129 € na 4500 € z dôvodu
položenia parkiet v kanceláriách obecného úradu (navrhol p. Pastír),

2.)  Ostatné kultúrne služby – prepravné:  zvýšenie zo sumy 320 € na 400 € z dôvodu
predpokladanej vyššej ceny za autobusy v rámci plánovaných akcií kultúrnej komisie (navrhli .
Pavleová a p. Pastír),

3.) Ďalšie sociálne služby – jednorázová dávka v hmotnej núdzi: zvýšenie zo sumy 740 €
na sumu 1000,- € z dôvodu možnej rezervy „pre každý prípad“ (navrhol p. Pastír) a

4.) Rozvoj obcí – Obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení: zvýšenie zo
sumy  2500  €  na  sumu  3500  €,  a  to  z  dôvodu  vyššej  obstarávacej  ceny  plánovaného
malotraktora s kosačkou. (po rozsiahlej diskusii navrhli všetci poslanci ako i starostka obce).

Poslanci sa záverom tohto bodu zhodli, že v zmysle § 14 ods. 3 zákona je možné rozpočet
upravovať do 31. augusta 2015. Po tomto termíne je možné vykonávať len také zmeny, ktoré
nezvýšia schodok obce.

6. Schválenie  VZN  č.  1/2015  o  trhovom  poriadku  a  o  predaji  výrobkov  a  o  
poskytovaní služieb na trhových miestach a súvisiaca úprava VZN č. 1/2011 o  
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Aj keď obec Lipové nemá obecné trhovisko alebo tržnicu, ale v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
…, má povinnosť i pre príležitostný trh, resp. ambulantný predaj, vypracovať trhový poriadok,
ktorý po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Z tohto  dôvodu obecný úrad
vypracoval  návrh  predmetného  VZN,  ktorý  teraz  predkladá  starostka  obce  poslancom na
schválenie.  Návrh  VZN bol  zverejnený na  úradných tabuliach obce  dňa  05.02.2015  a  do
konania zasadnutia neboli k nemu na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. Obecný úrad
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tiež požiadal Regionálnu veterinárnu a potravinovú  správu Komárno a záväzné stanovisko k
predmetnému návrhu, ktoré bolo obci doručené práve v deň konania tohto zasadnutia. Záväzné
stanovisko je súhlasné. 

Zároveň s týmto návrhom VZN predkladá starostka i súvisiacu úpravu VZN č. 1/2011 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, v ktorých dopĺňa len zavedenie
dane za využívanie miestneho priestranstva pri náhodnom ambulantnom predaji a oslobodenie
od dane pri pravidelnom predaji potravín, a to hlavne z dôvodu neexistencie predajne potravín
v obci Lipové. Návrh bol na úradných tabuliach obce tiež zverejnený dňa 05.02.2015.

Poslanci súhlasili s oboma návrhmi bez pripomienok.

7. Vstup do Miestnej akčnej skupiny Dolný Žitný ostrov
Starostka  predložila poslancom návrh na  vstup  obce  Lipové  do  verejno-súkromného

partnerstva, ktoré funguje od roku 2008 ako občianske združenie Miestna akčná skupina Dolný
Žitný ostrov (ďalej len „MAS“), v ktorej sú už okrem našej obce a obce Zemianska Olča všetky
okolité  obce.  Tieto  obce  každoročne  získavajú  formou  Prístupu  LEADER  prostredníctvo
Nitrianskeho samosprávneho kraja finančné prostriedky z eurofondov na zvýšenie kvality života
svojich občanov, a to prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, zlepšením občianskej
vybavenosti, posilnením rodinného zázemia. Po získaní bližších informácii na stretnutí starostov
obcí tejto skupiny MAS v Zemianskej Olči a pracovnom stretnutí so starostkou obce Kližská
Nemá usúdila, žeby bolo vhodné, keby obec Lipové tiež stúpila do MAS, a pomocou nej si
vyriešila niektoré, aj keď možno len malé problémy. Navyše, keď ročný členský poplatok je len
cca 16 eur, ako odpovedala p. Pastírovi na jeho otázku. 

Následne poslanci vyjadrili svoj súhlas so vstupom obce Lipové do MAS. 

8. Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2015
Plán činnosti  kultúrnej  komisie na  rok  2015  predložila  jej predsedkyňa,  JUDr.  Zuzana

Smatanová. Plán činnosti vychádza z návrhu p. Zdenky Pavleovej. Plán bol tiež už zapracovaný
do návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2015. Poslanci s plánom súhlasili. 

Zároveň sa komisia dohodla na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 02. 03.
2015.

 
9. Informačné a organizačné záležitosti

Starostka podala poslancom nasledovné informácie:
1.) Obec Lipové sa zapojila do programu Región, ktorý umožňuje občanom s trvalým pobytom
v našej obci zlacnený vstup na termálne kúpaliskom Corvinus vo Veľkom Mederi. Občania si
musia vybaviť preukaz za jednorázový poplatok 5,- €.
2.) Obecný úrad začal realizovať odpredaj knižného fondu zrušenej Miestnej knižnice v zmysle
uznesenia OZ v Lipovom č. 54-11/2013. Do konania zasadnutia sa predalo okolo 100 knih. 
3.) Z dôvodu zabezpečenia predaja potravín po  zrušení predajne potravín Darina, vykonala
starostka  viacero  zisťovaní  záujmu  u  predajcov  v  okolitých  obciach,  avšak  viacmenej
neúspešne. O ambulantný predaj prejavila záujem firma LEBECO z Kolárova, ktorej z tohto
dôvodu Obec Lipové vydala súhlas na ambulantný predaj potravín. Avšak zahájenie predaja sa
neustále odkladá, a to  hlavne z dôvodu,  že firma si musela dať zhotoviť nové auto,  keďže
jedným nie je schopná pokryť záujem obcí. Z tohto dôvodu sa predaj odkladá o cca tri mesiace.
4.) Na  základe  rokovania  starostky  obce  s  podnikateľom  p.  Petrom  Jankóm,  majiteľom
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reštaurácie Silk v Zemianskej Olči, vykonáva obecný úrad prieskum záujmu o  dovoz teplej
stravy do obce. P. Jankó tiež predbežne prejavil záujem o priestory bývalej predajne potravín v
kultúrnom dome, kde by sa pokúsil otvoriť predajňu potravín. Podľa posledných informácií
jeho záujem naďalej trvá, avšak si musí rozšíriť svoje živnostenské povolenie.
5.) K dnešnému dňu má obec Lipové uzavreté  dve zmluvy na zamestnávanie evidovaných
nezamestnaných, a to formou aktivačnej činnosti a malých obecných služieb. V mesiaci február
vykonávajú MOS p. Ján Križan a p. Libor Bernaťák. Od 1. marca 2015 sa táto činnosť rozšíri o
ďalších dvoch nezamestnaných, a to  o p. Helenu Chvostálovú a p. Ladislava Molnára, ktorí
túto činnosť vykonávali v roku 2014 a ešte aj v januári 2015. Starostka tiež podotkla, že mieni
využiť všetky dostupné formy zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, aby takto pomohla čo
najväčšiemu počtu nezamestnaných, a tiež aby ušetrila samotnej obci finančné prostriedky na
vykonávanie údržby verejných priestranstiev obce.
6.) Oboznámila poslancov o  jej aktivitách pri  získavaní informácií o  možnostiach čerpania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Tiež poznamenala, že ako zistila, bolo by
vhodné, keby obec Lipové mala dopredu vypracovaných niekoľko projektov, ktoré by mohli
byť urýchlene, po vyhlásení konkrétnych výziev podané. Na spracovanie výziev ju už oslovilo
niekoľko subjektov. Na uvedené reagovala i p.  Zdenka Pavleová, ktorá  sa ponúkla, žeby z
vytvorením projektov pomohla odvolávajúc sa na svoje skúsenosti s ich tvorbou ešte z obdobia
jej práce v Evanjelickej diakonii. 

10. Diskusia
V diskusii nik nevystúpil. 

11. Schválenie uznesení
Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 

k bodom rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 07 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený plán kontroly hlavného kontrolóra 

obce Lipové na 1. polrok 2015 bez pripomienok. 

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 08 – 02/2015
a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet obce 

Lipové na rok 2015 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:
a.) bežné príjmy 71.757,-- €

bežné výdavky                                                                                            69.350,-- €
Bežný rozpočet celkom +/- +   2.407,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                            3.500,-- €   
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z toho: z prebytku bežného rozpočtu:   2.407,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       1.093,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   3.500,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       1.093,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                              0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  1.093,-- €

d.) Príjmy celkom:     72.850,-- €
Výdavky celkom:                                                                                        72.850,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

b.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  na  vykrytie  nákupu  malotraktora  z
kosačkou čerpanie z rezervného fondu obce Lipové, a to  do  výšky rozdielu medzi cenou
malotraktora a prebytkom bežného rozpočtu, pričom celková suma čerpania sa určí k 31. 12.
2015.

c.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňovať
program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

d.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predložené rozpočty obce Lipové na
roky 2016 a 2017 na vedomie bez pripomienok.

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2015, ako i navrhované rozpočty obce Lipové na
roky 2016  a 2017 sú neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 09 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN č. 1/2015 o

trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových  miestach na území
obce Lipové spolu s prílohou č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Lipové s
účinnosťou od 10. marca 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce riadiť sa ním.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 10. 03. 2015
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Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 10 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN  č.  2/2015,

ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady
Slovenskej  republiky  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za
komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov, o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lipové schválené uznesením OZ v Lipovom č. 23-06/2011 dňa
9. decembra 2011 s účinnosťou od 10. 03. 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce riadiť sa ním.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 10. 03. 2015

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 11 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) schvaľuje
vstup obce Lipové a zaradenie svojho územia do  územia občianskeho združenia Miestna

akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, IČO: 42113113, so sídlom  946 20
Klížska Nemá 52.

b.) ukladá 
starostke obce, aby doručila prihlášku za člena MAS Združenie Dolný Žitný ostrov do sídla

občianskeho združenia.  
Zodpovedná: starostka obce

  Termín: 28. 02. 2015

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 12 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje predložený plán činnosti kultúrnej komisie zriadenej OZ obce Lipové na rok

2015 bez pripomienok. 
b.) a ukladá akcie v ňom obsiahnuté realizovať podľa časového rozvrhu plánu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne
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Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 3: 

Uznesenie č. 13 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie písomné poverenie starostky, ktorým

poveruje v zmysle §  13b zákona č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  Ing.  Štefana Pavleho za zástupcu starostky obce Lipové so všetkými právami a
povinnosťami stanovenými v rozsahu stanovenom § 13, ods. 4 písm. a./, b./, c./ a e./ 

12.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 23. februára 2015 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ

Dáša  K o v á c s o v á
                                                                                                                         starostka obce

overovatelia: .................................................................................................................................
                      p. Jozef Pastír JUDr. Zuzana Smatanová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Poverenie Ing. Štefana Pavleho na vykonávanie funkcie zástupcu  

starostky
3.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
4.  Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2015 (2016 – 2017)
5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok  

2015
6.  Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2015 (2016 - 2017)
7.  Návrh VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku 
8.  Návrh Trhového priadku 
9.  Záväzné stanovisko RVPS v Komárne k návrhu VZN č. 1/2015
10.  Schválené VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku 
11.  Schválený Trhový priadok
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12.  Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2011 o miestnych  
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

13.  Schválené VZN č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2011 o miestnych 
 daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

14.  Propagačný materiál MAS Dolný Žitný ostrov
15.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2015
16.  Informačný leták obecného úradu a niektorých informáciach z bodu 9 

 programu rokovania zastupiteľstva 
17.  Informačný leták ÚPSVaR k príspevku v zmysle § 50j
18.  Informačný leták ÚPSVaR k príspevku v zmysle § 52
19.  Informačný leták ÚPSVaR k príspevku v zmysle § 52a
20.  Informačný leták ÚPSVaR k príspevku v zmysle § 54 
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