
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2017 -14 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 14. mimoriadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 08. februára 2017, t. j. v stredu, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ Lipová. 

3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome: 

výber - nového nájomcu do nájomného bytov obecnom bytovom dome č.441. 

4. Územný plán obce Lipová: 

a/ schválenie zadanie územného plánu obce Lipová 

b/ schválenie dĺžky trvania procesu obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej        

dokumentácie najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

5. Schválenie podania žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 

6. Rôzne. 

7. Diskusia. 

8. Návrh na uznesenia a záver. 

 

       

   

   

       

 



Starostka obce Lipová Lipová, 03. 02. 2017 

Číslo: 79/2/2017 - 14 

 

 

Pozvánka 

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

 

14. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 08. februára 2017, t. j. v stredu,  o 18.00 h v KD Lipová. 

 

Program: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ Lipová. 

   3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome: 

       výber - nového nájomcu do nájomného bytov obecnom bytovom dome č.441. 

   4. Územný plán obce Lipová: 

       a/ schválenie zadanie územného plánu obce Lipová 

b/ schválenie dĺžky trvania procesu obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej        

dokumentácie najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

   5. Schválenie podania žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 

   6. Rôzne. 

   7. Diskusia. 

   8. Návrh na uznesenia a záver. 

   

 

    

         

                                                                                                 Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

starostka obce 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 14. mimoriadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 08. februára 2017, t. j. v stredu, o 18.00 h., v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice 

a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O K O V A N I E 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, komisií, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí štrnáste, zahájila a viedla starostka 

obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú 

kontrolórku obce.  Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že nie sú 

prítomní p. František Lukůvka a p. Mgr. Hana Staňová, ktorí svoju neúčasť ospravedlnili. 

Zároveň starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a informovala, 

že program dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený 

poslancom OZ Lipová. Ďalej oboznámila poslancov čo sa bude prejednávať v bode rôzne: 

a/ Návrh na zrušenie uznesení v súvislosti s investičným zámerom – Bytový dom Ondrochov. 

b/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru na podnikateľské účely. 

c/ Prejedanie sťažnosti na prevádzku „Klubu mládeže“ v KD Ondrochov  

d/ Návrh na osvetlenie v uličke pri pani Alene Kocovej. 

e/ Informácia o možnostiach modernizácie Verejného osvetlenia v obci 

f/ Žiadosť Ing. Zuzany Pastorovej o stanovisko obce o funkčnom využití územia  

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, MVDr. Milan Kajan a Ľubomír Puk. 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan,  a Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk. 

volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela a Slavomír Mikulec. 

Za overovateľov zápisnice navrhla: Jozefa Kúkelu a Slavomíra Mikulca. 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenku Letkovú.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 172/2017 

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: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

2. Kontrolu plnenia uznesení OZ z 13. zasadnutia   

Starostka obce predložila prítomným poslancom Kontrolu plnenia uznesení OZ z 13. 

zasadnutia a konštatovala, že na trinástom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté 

uznesenia č. 151 až č. 171. Prijaté uznesenia č. 151 až 161 a 165,168,169,170,171 nemali 

charakter poverenia konkrétnej osoby na ich plnenie, takže ich považujem za splnené.  

Uznesenia číslo 162,163,164 mali charakter zmeny rozpočtu obce a boli zapracované do 

rozpočtu počas IV. kvartálu 2016.   

Uznesením číslo 166 bola podpísaná kúpna zmluva k odpredaju pozemku so západoslovenskou 

distribučnou, a. s. dňa  3.1.2017  

Uznesením číslo 167 bola podpísaná zmluva o zriadení vecných bremien so západoslovenskou 

distribučnou, a. s. dňa 3.1.2017. 

Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky ku kontrole plnenia uznesení OZ z 13. 

zasadnutia starostka dala o tomto materiály hlasovať.   

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 173/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 



3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome: 

výber - nového nájomcu do nájomného bytu v obecnom bytovom dome č.441. 

Pani starostka informovala prítomných poslancov, že sa uvoľnil jednoizbový byt v bytovom 

dome s. č. 441 s nájomníkom Ivanom Uhríkom. Na základe zverejneného oznamu na webovej 

stránke obce o uvoľnení 1 izbového nájomného bytu v bytovom dome č. 441 boli na obec do 

stanoveného termínu 30.01. 2017 predložené tri žiadosti o pridelenie jednoizbového nájomného 

bytu, jedna žiadosť bola opätovne vzatá späť. Obaja záujemci boli oslovení a boli od nich 

požadované potrebné doklady, ktoré obaja záujemci aj predložili. 

- 27.01.2017 – Ján Mikuš  - je obyvateľom mesta Šurany, jeho príjem presahoval trojnásobok 

životného minima čím nespĺňa jednu zo základných podmienok na pridelenie sociálneho bytu  

- 30.01.2017 – Mária Urbanová – je obyvateľkou našej obce, z predložených dokladov spĺňa 

všetky podmienky na pridelenie sociálneho bytu  

Návrh na uznesenie:   

Uznesenie č. 174/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 /1 izbový byt/ v obytnom dome č. 441 pani Márii 

Urbanovej, trvale bytom Lipová, Mlynský Sek 251 v zmysle vzájomnej dohody.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

 Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

/ Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

4. Územný plán obce Lipová: 

a/ schválenie zadania územného plánu obce Lipová 

Pani starostka oboznámila poslancov, že dňa 28.12. 2016 bol zo strany dodávateľa spoločnosti 

NEUTRA – architektonický ateliér, Ing. Arch. Peter Mizia doručený návrh zadania ÚPN obce 

Lipová. Predmetný dokument bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 28.12. 2016 a bol 

určený pre širokú verejnosť na pripomienkovanie. Zároveň boli zo strany obecného úradu 

oslovené všetky inštitúcie v počte 32, ktoré mali povinnosť sa vyjadriť k návrhu zadania ÚPN 

Lipová. Pripomienkové konanie prebiehalo v období od 28.12. 2016 – 29.01. 2017. Počas 



uvedeného obdobia zo strany občanov obce a miestne príslušných podnikateľov neboli 

prednesené žiadne námietky a ani pripomienky. Oslovené inštitúcie počas stanoveného obdobia 

predkladali svoje pripomienky, ktoré boli následne odosielané spracovateľovi ÚPN 

a zapracované do schvaľovaného zadania ÚPN.  Po uplynutí pripomienkového obdobia 

a zapracovaní požiadaviek jednotlivých inštitúcií bol dňa 02.02. 2017 návrh zadania ÚPN obce 

Lipová predložený na schválenie Okresnému úradu Nitra – odbor výstavby a bytovej politiky 

oddelenie územného plánovania. Po preskúmaní predloženého dokumentu Okresný úrad Nitra 

konštatoval :  

- súlad obsahu návrhu zadania so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie 

vyššieho stupňa 

- posúdil súlad obsahu návrhu zadania a postupu jeho obstarania a prerokovania s príslušnými 

právnymi predpismi.  

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Nitra – súhlasil s predloženým návrhom 

Zadania pre územný plán obce Lipová a odporúča obci schváliť návrh Zadania pre územný plán 

obce Lipová. Na základe horeuvedeného starostka obce predložila návrh uznesenia. Zadanie 

územného plánu je súčasťou zápisnice po písmenom „A“ 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 175/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce Lipová.   

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

 

b/ schválenie dĺžky trvania procesu obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej        

dokumentácie najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 



Súčasťou procesu obstarávania a schvaľovania ÚPN obce Lipová bolo aj prijatie uznesenia 

obecného zastupiteľstva o trvaní maximálnej dĺžky procesu obstarávania a schvaľovania 

príslušnej dokumentácie v trvaní najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o dotácii.    

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 176/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

súhlasí 

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 

od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

 Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

5. Schválenie podania žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

Starostka obce informovala prítomných poslancov, že dňa 09.02. 2017 má obec zámer predložiť 

na Ministerstvo dopravy SR ,,Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie“. V zmysle platných právnych predpisov t. j. §3 ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z.  

má obec možnosť predložiť žiadosť o dotáciu vo výške max. 80% oprávnených nákladov 

/náklady na návrh/ vyčíslených v príslušnom rozpočtovom roku /spätne sa nedajú peniaze 

žiadať – v zmysle splatných predpisov nie je možné žiadať dotáciu na prieskumy a rozbory.  

Celková hodnota ÚPN = 19 080 € 

- časť: návrh predstavuje hodnotu 13 720,80 € 

- max. 80 % dotácia = 10 976,64 € 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 177/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

súhlasí 



s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené.  

 

6.  Rôzne 

a/ Návrh na zrušenie uznesení súvisiacich s investičným zámerom – Bytový dom 

Ondrochov  

Dňa 26.10. 2016 bolo obci Lipová doručené vyjadrenie z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR o vrátení žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného 

bytu – BD 8 b. j. v obci Lipová. Podľa nových požiadaviek Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR musia nové budovy postavené po 31.12. 2015 spĺňať minimálnu 

požiadavku energetickej hospodárnosti budov – stanovená hranica energetickej triedy ,,A1“  - 

obcou predložené projekty boli zaradené do energetickej triedy ,,B“. Vzhľadom k tomu, že 

žiadosť bola podaná na prelome r. 2015 a 2016, kedy sa prechádzalo na nové energetické 

kritéria pri výstavbe bytových domov, obec podala žiadosť o dotáciu. Na základe uvedených 

skutočností a bodu 7.3 ,,Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ ,,V prípade ak projekt ,,Bytový dom 

Ondrochov“ nebude po technickej  stránke spĺňať podmienky ŠFRB a Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja, bude platnosť tejto zmluvy ukončená dňom písomného 

oznámenia tejto skutočnosti príslušnými orgánmi. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade 

ukončenia platnosti tejto zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu sa vzdávajú akýchkoľvek nárokov 

a kompenzácií v akejkoľvek forme a takéto ukončenie platnosti zmluvy sa nebude považovať 

za nesplnenie predmetu zákazky.“ Sú prijaté uznesenia neaktuálne. Uznesenia č. 103/2016, 

104/2016, 105/2016, 106/2016, 107/2016, 108/2016, 109/2016, 111/2016 – sú neaktuálne 

a preto ich navrhujeme na zrušenie.   

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 178/2017 



Obecné zastupiteľstve v Lipovej  

ruší 

uznesenia č.: 103/2016, 104/2016, 105/2016, 106/2016, 107/2016, 108/2016, 109/2016, 

111/2016.  

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 7/Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

 Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

b/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru na podnikateľské účely 

V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov, so žiadosťou p, Marcela 

Blahu, ktorý prevádzkuje predajňu s textilom v obecných priestoroch a končí mu nájomná 

zmluva a žiada znovu o nájom týchto priestorov. Ročné nájomné predstavovalo sumu 579,80 

eur. Starostka obce požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k žiadosti o nájom. Poslanci sa zhodli, 

že je vhodné podporovať miestnych podnikateľov a súhlasia s nájmom obecného nebytového 

priestoru na prevádzkovanie predajne pre pána Marcela Blahu na obdobie od 1.1.2017 do 

31.12.2018. Starostka obce dala hlasovať o predloženej žiadosti. 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 179/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru pre žiadateľa Marcel Blaho, bytom Lipová 

85 na obdobie od 1.1.2017 do 31.12. 2018 za ročné nájomné 579,80 Eur. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 



 

c/ Prejedanie sťažnosti na prevádzku „Klubu mládeže“ v KD Ondrochov  

Starostka obce informovala, že pani Renáta Puková  predložila písomnú sťažnosť na 

prevádzkovanie klubu mládeže v KD Ondrochov, nakoľko už od Vianoc tam mládež porušuje 

nočný kľud. Požiadala prítomných o vyjadrenie názoru na riešenie uvedeného problému. Pán 

poslanec Mikulec prišiel s možným riešením problému a vyjadril sa, že je ochotný si zobrať  

kľúče od klubu mládeže a na protipodpis  tieto kľúče vydávať mladým z klubu mládeže.   

 

d/ Návrh na osvetlenie v uličke pri pani Alene Kocovej. 

Pani Alena Kocová ústne požiadala na osadenie pouličnej lampy v uličke oproti autobusovej 

zastávky pri č. domu 393, nakoľko je nedostatočne osvetlená. Na základe tejto žiadosti starostka 

obce navrhla rozšíriť verejné osvetlenie v tejto uličke a požiadala o vyjadrenie poslancov OZ.  

Pán poslanec Ing. Marek Harmata sa tiež priklonil k názoru, že by bolo potrebné osvetlenie 

v uličke, nakoľko je neosvetlená a tento stav nevyhovuje ani občanom, ktorí cestujú ranným 

spojom. Poslanci so starostkou sa dohodli, že bude spracovaná cenová ponuka na osvetlenie do 

predmetnej uličky a na jej základe sa rozhodnú na najbližšom OZ.  

 

e/ Informácia o možnostiach modernizácie Verejného osvetlenia v obci 

Starostka obce informovala poslancov OZ o možnostiach verejného osvetlenia. Dohodla sa 

spolu s poslancami na stretnutí, kde by zvážili viaceré možnosti riešenia nového VO v obci. 

Pán poslanec Gál ponúkol prizvať odborníka z daného odboru a pán poslanec Jozef Kúkela sa 

vyjadril, že by odporučil urobiť výjazdy do okolitých obcí a miest, kde už osvetlenie majú. 

 

f/ Žiadosť Ing. Zuzany Pastorkovej o stanovisko obce o funkčnom využití územia  

Starostka informovala prítomných poslancov, že obci Lipová bola odstúpená žiadosť Ing. 

Zuzany Pastzorkovej o stanovisko obce o funkčnom využití územia pri vstupe do obce 

z Kostolného Seku. Jedná sa o kataster Šurany, ale mimo zastaveného územia Šurany, ktoré  je 

zrastené z obcou Lipová. Pozemok je prístupný zo spevnenej komunikácie. Má možnosť 

napojenia na verejný vodovod, rozvod zemného plynu a verejnú kanalizáciu obce Lipová. 

V okolí nehnuteľnosti je zástavba rodinných domov obce Lipová. Nakoľko plocha 

nehnuteľnosti stavebne a funkčne nie je spojená s mestom Šurany, do ktorého katastra patrí, ale 

užívanie nehnuteľnosti, ako aj jej situovanie bude späté s obcou Lipová, požiadala stavebníčka 

o stanovisko obce Lipová. Na základe vyššie uvedeného doporučujem prijať uznesenie nášho 

OZ. Spýtala sa prítomných či majú k funkčnému využitiu tohto uzemnia na stavbu rodinného 



domu nejaké pripomienky. Pán poslane Andrej Gál sa vyjadril k bezpečnosti cestnej premávke 

pri danej nehnuteľnosti, kde by odporučil osadenie vhodnej dopravnej značky, ktorá by 

eliminovala riziko dopravných nehôd  vzhľadom k tomu, že nehnuteľnosť sa nachádza za 

zákrutou a oproti z druhej strany cesty sa nachádza Bar pána Jurčagu. Poslanci vyjadrili aj názor 

že by bolo možno vhodné požiadať o preloženie tabule Obec Lipová pred rodinné domy zo 

strany Šurian. Tieto skutočnosti bude starostka obce riešiť s dopravným inšpektorátom.  

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 180 /2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

nemá námietky 

k funkčnému využitiu parcely č. 4650/7, katastrálne územie Šurany pre výstavbu rodinného 

domu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

 Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/  

Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

7. Diskusia 

Pani starostka v diskusii informovala poslancov o fašiangoch, ktoré sa budú konať v oboch 

častiach obce dňa 25.2.2017 a v najbližšej dobe bude zverejnený aj plagát. Poslanci so starostku 

diskutovali o rôznych problémoch bežného fungovania našej obce, pripomienkovali niektoré 

aktivity v obci ( poškodzovanie obecného majetku, znečisťovanie obce, účasť na podujatiach), 

dávali návrhy na riešenia niektorého z daných problémov. 

 

8. Prijaté uznesenia na 14. mimoriadnom zasadnutí OZ a záver 

Na 14. mimoriadnom zasadnutí OZ Lipová dňa 08.02. 2017 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

       Uznesenie č. 172/2017 

       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. 173/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 13.zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 174/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 /1 izbový byt/ v obytnom dome č. 441 pani Márii 

Urbanovej, trvale bytom Lipová, Mlynský Sek 251 v zmysle vzájomnej dohody.  

 

Uznesenie č. 175/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce Lipová.   

 

Uznesenie č. 176/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

súhlasí 

        že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 

od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

Uznesenie č. 177/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

súhlasí 

s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.  

 

Uznesenie č. 178/2017 

Obecné zastupiteľstve v Lipovej  



ruší 

uznesenia č.: 103/2016, 104/2016, 105/2016, 106/2016, 107/2016, 108/2016, 109/2016, 

111/2016.  

 

 

Uznesenie č. 179/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru pre žiadateľa Marcel Blaho, bytom Lipová 

85 na obdobie od 1.1.2017 do 31.12. 2018 za ročné nájomné 579,80 Eur. 

 

Uznesenie č. 180 /2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

nemá námietky 

k funkčnému využitiu parcely č. 4650/7, katastrálne územie Šurany pre výstavbu rodinného 

domu. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 14. mimoriadneho zasadnutia poslancov OZ Lipová 

starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Jozef Kúkela                        Slavomír Mikulec 

overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  


