
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 28. júna 2018

č. 18/2018

V Lipovom, 28. júna 2018

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 28. júna 2018
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Zdenka Pavleová
Neospravedlnení: --

Program   
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok2017
6. Schválenie úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2018 
7. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za ostatné  

obdobie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
8. Petícia obyvateľov a chalupárov osady Rakytie na opravu miestnej 

komunikácie
9. Informačné a organizačné záležitosti 
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  štyroch  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  navrhla  program  zasadnutia  doplniť  o  omylom  nezaradený  bod,  týkajúci  sa 

blížiacich  komunálnych  volieb,  a  to  určenie  úväzku  starostu  a  počet  poslancov  v  novom 
volebnom období. Bod navrhla zaradiť ako č. 5 a ostatné body programu by sa tým posunuli.

Poslanci nemali voči návrhu žiadne pripomienky a schválili doplnený program.
Ako overovatelia boli určení poslanci JUDr. Zuzana Smatanová a p. Eva Tóthová. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.
Starostka pripomenula, že zo zasadnutia je vykonávaný zvukový záznam.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpil p. Pastír s otázkou, prečo bolo zasadnutie zvolané na tento čas 

(na 9,30 hod.), keďže podľa jeho názoru, čas zasadnutia má vyhovovať aj verejnosti. Starostka 
mu odpovedala, že uvedený čas bol zvolený z núdze, keďže zasadnutie bolo nutné vykonať do 
30.06.2018 a pôvodne sa plánoval termín 29.06.2018 a navyše, viaceré poslankyne majú malé 
deti, ktoré im zhodou okolností nemal kto večer opatrovať, a sú na materských dovolenkách a 
on je na dôchodku.
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4. Kontrola plnenia uznesení 
Starostka  informovala  poslancov  o  plnení  uznesení  z  ostatného  zasadnutia.  Okrem 

uznesení, ktoré mali len charakter vzatia na vedomie, bol vykonaný ďalší priesku trhu ohľadne 
rekonštrukcie  elektroinštalácie  obecného  úradu.  O  výsledkoch  bude  starostka  referovať  v 
rámci bodu č. 7 (pôvodne 6).

5.  Stanovenie počtu poslancov a     úväzku starostu obce Lipové na volebné obdobie  
2018 –   2022

Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby vyvstala pre terajšie obecné zastupiteľstvo 
povinnosť  určiť  pre  nastávajúce  volebné  obdobie  2018  –  2022  počet  poslancov  nového 
obecného zastupiteľstva ako i úväzok nového starostu. Keďže obec Lipové v zmysle zákona o 
obecnom zriadení patrí do kategórie obcí od 41 do 500 obyvateľov, je možné, aby nové obecné 
zastupiteľstvo malo od 3 do 5 poslancov. Z tohto dôvodu predložila starostka návrh, aby ako aj 
počet poslancov a ako aj úväzok starostu ostali tak ako doteraz. Poslanci po krátkej diskusii s 
návrhom súhlasili.

6. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok 2017
Záverečný účet obce Lipové za rok 2017 bol spolu s Individuálnou výročnou správou 

obce  Lipové  za  rok  2017  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  v  dňoch  13.  07.  2017  až 
27.07.2018, čím boli splnené zákonne podmienky. Do dňa prerokovania neboli na obecný úrad 
doručené žiadne návrhy a ani námietky.

Záverečný  účet  bol  poslancom  tiež  predložený  počas  rokovania.  S návrhom 
uznesenia poslancov oboznámil referent p. Belan. Hlavný kontrolór, p. Richard Nagy, 
konštatoval  správnosť  záverečného  účtu  a  vyjadril  sa,  že  voči  nemu  nemá  žiadne 
pripomienky  alebo  výhrady.  Jeho  písomné  stanovisko  je  prílohou  tejto  zápisnice. 
Poslanci k uvedeným materiálom nemali žiadne námietky alebo pripomienky. 

 
7. Schválenie úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2018

Návrh  úpravy  č.  1  rozpočtu  obce  Lipové  na  rok  2018  bol  na  úradných  tabuliach 
zverejnený dňa 13.06.2018 do 27.06.2018 a do konania zasadnutia, , čím boli splnené zákonne 
podmienky.  Do  dňa  prerokovania  neboli  na  obecný  úrad  doručené  žiadne  návrhy  a ani 
námietky.  Aj keď predkladaná úprava bola poslancom tiež zaslaná vopred, referent stručne 
prešiel návrh úpravy, ktorý je prílohou zápisnice. K predloženému materiálu nemali poslanci 
žiadne pripomienky. 

Následne v zmysle záverov predchádzajúceho zasadnutia požiadala starostka poslancov, 
aby pouvažovali nad jej návrhmi na investičnú akciu na rok 2018. Ako už bolo spomenuté v 
bode č. 4, bol vykonaný ďalší prieskum trhu ohľadne rekonštrukcie elektroinštalácie budovy 
obecného  úradu.  A  však  všetky  ponuky  boli  drahšie  ako  ponuky,  ktoré  boli  už  vtedy 
prezentované. Sama usúdila, že túto rekonštrukciu bude nutné rozplánovať na viac rokov, a 
preto navrhla ju teraz nerealizovať. Navyše, táto činnosť by si vyžadovala i rozsiahle murárske 
práce, čo pôvodne chcela pokryť nezamestnanými na aktivačných činnostiach, ktoré sa však 
pre tento rok nerealizovali v takej sume ako po iné roky.

Z tohto dôvodu navrhuje:
Prebytok bežného rozpočtu  uvedený v návrhu v sume 967,-  eur  využiť  na zriadenie 
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kuchynky v budove kultúrneho domu, keďže sa v poslednom čase tento kultúrny dom v oveľa 
väčšej  miere  využíva  na  organizovanie  spoločensko-kultúrnych  podujatí.  Zriadenie  by 
zahŕňalo  vytvorenie  kuchynského  dresu  a  zavedenie  vody  do  priestorov  bývalej  malej 
zasadačky, nákup plynového sporáku.

Ďalej navrhla doplniť, resp. vymeniť niektoré už poškodené prvky v detskom ihrisku pri 
budove kultúrneho domu. K uvedenému poskytla poslancom katalóg možných exteriérových 
hračiek.

Ďalej, navrhuje vykonať výmenu okien a dverí na sále kultúrneho domu za okná a dvere 
plastové, a to z dôvodu ich skutočne havarijného stavu. Okná a dvere boli osadené ešte pred 
povodňou, po výstavbe kultúrneho domu a doteraz neboli vymenené. Asi pred 10 rokmi bola 
vykonaná repasácia, ale bez väčšieho výsledku a súčasný okien a dverí je naozaj havaríjny, čo 
v skutočnosti všetci dobre vedia. K uvedenému dala vypracovať priebežný cenový nápočet, z 
ktorého vyplýva, že výmena by sa dala zrealizovať za cca 4300,- €. Samozrejme, že v prípade 
odsúhlasenia by sa vykonal prieskum trhu s viacerými dodávateľmi. 

V následnej diskusii poslanci schválili predložené návrhy s tým, že budú vykonané ešte 
prieskumy trhu a stanovili pre doplnenie detského ihriska limit 2000,- eur a pre výmenu okien 
na  budove  kultúrneho  domu  limit  4300,-  eur,  pričom  obe  akcie  by  boli  kryté  čerpaním 
finančných prostriedkov z rezervného fondu.

 
8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za ostatné obdobie a schvá-

lenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce p. Richard Nagy predložil zastupiteľstvu správu o vykonaných 

kontrolách za obdobie od 05.11.2017 do 20.05.2018. Konštatoval  v nej, že  nezistil  žiadne 
pochybenia a nejasnosti. Prílohou správy je tiež správa o inventarizácii pokladne k 18.05.2018. 
Poslanci vzali správu na vedomie. 

Kontrolór zároveň predložil  poslancom jeho Plán kontroly hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2018. Plán bol zverejnený na úradných tabuliach obce od 15.06.2018.

Správa ako aj plán kontrolnej činnosti sú prílohami zápisnice.
 

9. Petícia obyvateľov a chalupárov osady Rakytie na opravu miestnej komunikácie
Ako  boli  už  poslanci  predom  informovaní,  bola  na  obecný  úrad  doručené  petícia 

obyvateľov a chalupárov osady Rakytie, ktorou žiadali  obecný úrad o opravu poškodených 
úsekov miestnej komunikácie z obce na osadu Rakytie. Zároveň bolo konštatované, že napriek 
oznámeniu o čase konania zasadnutia, sa z organizátorov petície zasadnutia nik nezúčastnil, 
len Ing. Mihók PhD. svoju neúčasť dopredu avizoval. 

Starostka spolu s niektorými poslancami si boli uvedené úseky obzrieť a konštatovali, že 
naozaj  je  potrebné  predmetné  časti  opraviť.  Následne,  v  podstate  z  vlastnej  iniciatívy 
podstatnú časť problémových úsekov opravilo PD Sokolce na vlastné náklady. 

V následnej diskusii odznelo:
-  pred  samotným  zasypaním  jám  sa  mali  vykonať  ich  úpravy,  ktoré  by  zamedzili 

„vyhadzovania“ makadamu do polí (p. Pastír),
- požiadať družstvo o opravu ešte neopravených úsekov, prípadne aj za spoluúčasti obce 

(JUDr. Smatanová).
Poslanci napokon skonštatovali, že signatárom petície bude odpovedané v tom zmysle, 

že  obecné  zastupiteľstvo  zaujalo  k  ich  požiadavke  pozitívny  postoj  v  rámci  finančných 
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možností.
Z  diskusie  ale  tiež  vyplynulo,  aby  obecný  úrad  vyzval  p.  Mihoka  na  odstránenie 

kameňov z verejného priestranstva spred jeho domom, keďže tým sa obmedzuje premávka na 
uvedenom  úseku  a  navyše,  PD  Sokolce,  ktoré  vykonáva  zimnú  údržbu  tejto  miestnej 
komunikácie, odmieta tento úsek pre predmetné kamene udržiavať a údržbu končí pred osadou 
a do samotnej osady už nevchádza. 

 
10. Informačné a organizačné záležitosti

Zápis domu smútku a kolumbária na LV 
Starostka  podala  krátku  informáciu  vykonaných krokoch na  zápis  ešte  nezapísaných 

budov domu smútku a kolumbária na LV Obce Lipové. Zatiaľ bol zhotovený geometrický plán 
a vydané súpisné čísla. 

11. Diskusia
V rámci diskusie vystúpila JUDr. Smatanová s otázkou, čo sa plánuje vykonať s 

nedokončeným  multifunkčným športovým ihriskom v strede obce. 
Starostka odpovedala, že sa tým priebežne stále zaoberá, ale najschodnejšie sa jej 

zdá,  dať predmetnú stavbu odstrániť,  pričom už zisťovala cenu (cca 1000 – 1500 eur) a 
navyše,  materiál  by  sa  v  budúcnosti  mohol  použiť  na  opravy  miestnej  komunikácie  a 
uvoľnené miesto by sa mohlo využiť na umiestnenie dažďovej záhrady, ktorá by mala byť 
zriadená z dotácie v rámci programu LEADER.

Následne  p.  Pastír  navrhol,  že  uvedené  ihrisko  by  sa  mohlo  upraviť  buď  na 
tenisový kurt alebo detské dopravné ihrisko a mohlo by slúžiť aj pre okolité materské školy. 
Poslanci skonštatovali, že je to dobrý nápad a navyše, by sa okolo, resp. len na jednom úseku 
mohli umiestniť tabule, na ktoré by mohli deti kresliť. Napokon sa poslanci zhodli, žeby bolo 
vhodné pre inšpiráciu navštíviť nejaké detské ihrisko na okolí.

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 94-18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 
2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom v počte: 5.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 95-18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 
obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipové takto: úväzok 0,5.
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Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 96 - 18/2018
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o  

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2017 bez výhrad s nasledovnými 
výsledkami:

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet   
- príjmy:   94 745,50 €
- výdavky:  82 956,46 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  11 789,04 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  1 276,00 €
- výdavky – kapitálové  25 461,40 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -24 185,40 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  -12 396,36 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  97 013,40 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  96 479,84 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -533,56 €
- Splatná daň z príjmov  8,14 €
- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -541,70 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017
- na bankových účtoch 19 976,18 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   19 976,18 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 423,42 €

- zostatok na účte cenín 104,78 €
- poštové známky 0,00 €
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- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 104,78 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -541,70 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

b.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a 
zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2017 na ťarchu rezervného fondu  obce 
Lipové na rok 2018 v celkovej výške =12.396,36 eur. 

c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2018 vo výške nového zostatku v sume 
=19.976,18 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2017 bez pripomienok a nariaďuje starostke 
obce sa týmto uznesením riadiť.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 97 - 18/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č. 1 
rozpočtu obce Lipové na rok 2018 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 85.176,-- €
bežné výdavky                                                                                                                                84.426,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-                  750,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                                                           7.050,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:         750,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                       6.300,-- €
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Kapitálový rozpočet celkom +/-         - 7.050,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF          6.300,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                                                             0,-- €
Finančné operácie celkom +/-             6.300,-- €

d.) Príjmy celkom:       91.476,-- €
Výdavky celkom:                                                                                                                         91.476,-- €

Hospodársky výsledok +/-             0,-- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z 
Rezervného fondu obce Lipové v sume 6.300,-- eur na nasledovné investičné zámery, a to:

-  výmena a doplnenie exteriérových hračiek v detskom parku pri  kultúrnom dome v 
sume =2.000,- eur a

-  výmenu okien  a  dverí  na sále  kultúrneho domu za  plastové  dvere  a  okná v  sume 
=4.300,-- eur z dôvodu havarijného stavu pôvodných okien a dverí. 

 3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet 
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2018 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 98 - 18/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  správu 

hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie  od 05.11.2017 do 20.05.2018 a 
schvaľuje ju. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 99 - 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok plán kontroly 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a schvaľuje ho. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -
k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 100 - 18/2018
1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  petíciu  predloženú 

obyvateľmi  a chalupármi  osady Rakytie,  ktorou žiadajú opraviť poškodené úseky miestnej 
komunikácie z obce na osadu Rakytie.

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  osloviť 
Poľnohospodárske  družstvo  v  Sokolciach  o  vykonanie  opráv  ešte  neopravených  úsekov 
miestnej  komunikácie,  a  to  i  za  prípadnej  spoluúčasti  Obce  Lipové,  a  to  do  výšky 
rozpočtovaných prostriedkov na opravu miestnej komunikácie pre rok 2018.

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce informovať o prijatom 
uznesení zostavovateľa petície, Ing. Daniela Mihoka PhD.“

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Uznesenie č. 101 - 18/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  vyzvať  Ing.  Daniela 

Mihoka  o  odstránenie  kameňov  z  verejného  priestranstva  spred  jeho  domu  č.súp.  80 
nachádzajúcom sa na osade Rakytie a tým zabezpečiť odstránenie prekážky cestnej premávky 
a zimnej údržby na miestnej komunikácie z obce Lipové na osadu Rakytie. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 102 - 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom odporúča starostke obce vykonať prieskum resp. 

obhliadku detských dopravných ihrísk v okolitých obciach s perspektívou zriadenia takéhoto 
detského  dopravného  ihriska  na  nedokončenom športovom multifunkčnom  ihrisku  v  obci 
Lipové a podať informáciu poslancom na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 28. júna 2018 

Zapísal: Ján Belan zapisovateľ                       Dáša  K o v á c s o v á 
                                                                                                                    starostka obce

Overovatelia: .................................................................................................................................

                      JUDr. Zuzana Smatanová p. Eva Tóthová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti p. Zdenky Pavleovej
3.  Komunálny spravodajca so vzormi uznesení 
4.  Návrh Záverečného účtu obce Lipové za rok 2017
5.  Schválený Záverečný účet obce Lipové za rok 2017
6.  Návrh Individuálnej výročnej správy obce Lipové za rok 2017
7.  Schválená Individuálna výročná správa obce Lipové za rok 2017
8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 
9.  Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2018
10.  ELEKTROVAL: Cenová ponuka elektroinštalácie
11.  CNM, s.r.o.: Cenová ponuka elektroinštalácie
12.  Weiss, s.r.o.: Cenová ponuka elektroinštalácie
13.  BOTHERM, s.r.o.: Cenové ponuky radiátorov a plynu, 3 listy
14.  Jani Szabo: Cenová ponuka rekonštrukcia vodovodu a radiátorov 
15.  Zoltán Nagy: Cenová ponuka rekonštrukcia vodovodu a radiátorov 
16.  Líder okno, s.r.o.: Cenová ponuka výmena okien na KD
17.  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra za obdobie 5.11.17-20.5.18
18.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na II. Polrok 2018 
19.  Petícia za opravu miestnej komunikácie medzi obcou Lipové a osadou Rakytie
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