
6. zasadnutie OZ Malý 
Lapáš



Program
1. Otvorenie a schválenie programu

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

3. Správa auditora

4. Výročná správa obce za rok 2018

5. Čerpanie municipálneho úveru (správa hlavného kontrolóra)

6. Rozpočtové opatrenia

7. Investičné akcie

8. Zámenné zmluvy

9. Zrušenie uznesenia č. 92/2019

10. Obstaranie ÚPN

11. Používanie motorových vozidiel

12. Povodňový plán obce

13. Čiastková správa z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce Malý Lapáš 
v roku 2019

14. Rôzne

15. Interpelácia poslancov

16. Diskusia poslancov



Správa audítora

u RENAUDIT CONSULTING s.r.o., Doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD., Licencia SKAU 
č. 752

u Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie Obce Malý Lapáš k 31. decembru 2018 a výsledku jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

u Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o 
rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení 
neskorších predpisov konštatujeme, že Obec konala v súlade s požiadavkami 
zákona o rozpočtových pravidlách.



Výročná správa za rok 2018

u Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:

u Verejné osvetlenie – rozšírenie

u Rekonštrukcia Hlavnej ulice

u Výstavba vodovodu „Pod Jágerským brehom“

u Rekonštrukcia obecného úradu

u Prístavba k požiarnej zbrojnici 

u Výstavba vodovodu Zoborská ulica, Tribečská ulica



Výročná správa za rok 2018

u Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

u osvetlenie Bernolákovej ulice (zrealizované)

u chodník na ulici Na priehon a pri obecnom úrade smerom k MŠ (nezrealizované, 
výzva k 20. 12. 2019)

u odvodnenie Slnečnej ulice (nezrealizované)

u vybudovanie chodníka na Jágerskej ulici (nezrealizované)

u vytvorenie nového detského ihriska (nezrealizované, schválený projekt)



Stav financií od 10.12.2018
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Ďalšie investície zrealizované v roku 
2019

u Vnútorné vybavenie Obecného úradu

u Opravy ČOV (výmena čerpadiel, opravy dúchadiel, pravidelné čistenie)

u Rekonštrukcia kuchyne – I. Etapa (plynový kotol a rozvody plynu, 
rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných rozvodov, obklady, dlažba, 
vnútorné vybavenie)

u Rekonštrukcia sociálnych zariadení v škôlke (výmena kanalizačného potrubia, 
výmena rozvodov vody, obklady, dlažba, výmena sanity)

u Stavba ATS





Municipálny úver

u 150 000 EUR

u 1% z čerpanej sumy

u 0,6 % z nečerpanej sumy

Účel Zostatok Splátka Splatnosť

Škôlka 14 222 458 21. 4. 2022

Potraviny 20 440 416 24. 10. 2023

Municip. úver 58 412,50 551,07 25. 7. 2028



Investičné akcie do 
konca roka

u Rekonštrukcia ulice Sv. Martina od 
križovatky so Športovou ulicou po kostol

u Suma: 16 740 EUR

u Výstavba chodníka na ulici Na priehon

u Cesta pred OcÚ, Chodník pred OcÚ

u Projekty ciest a chodníkov



Zámenná zmluva


