Obecné zastupiteľstvo Lipová
Číslo: 79/2/2018-25

Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 15. júna 2018, t. j. v piatok o 18:00 h., v KD Lipová

Program :
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ Lipová
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017
5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2017
6. Prejednanie investičných zámerov obce na rok 2018
7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
8. Prejednanie pôžičky pre Občianske združenie Nezbedko.
9. Návrh VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej
kampane na území obce Lipová.
10. Návrh VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Lipová
11. Návrh na zápis do kroniky obce za roky 2011 – 2014
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Prehľad prijatých uznesení
15. Záver

Starostka obce Lipová
Číslo : 79/2/2018 – 25

Lipová, 11.06.2018

Pozvánka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční
dňa 15. júna 2018, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Lipová
Program :
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ Lipová
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017
5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2017
6. Prejednanie investičných zámerov obce na rok 2018
7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
8. Prejednanie pôžičky pre Občianske združenie Nezbedko.
9. Návrh VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej
kampane na území obce Lipová.
10. Návrh VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Lipová
11. Návrh na zápis do kroniky obce za roky 2011 – 2014
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Prehľad prijatých uznesení
15. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.
starostka obce

Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,
konaného dňa 15. júna 2018, t. j. v piatok 18:00 h., v KD Lipová

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice
a prikladá sa k nej.

RO K O V A NIE
1/

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,

komisií,

určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí dvadsiatepiate, zahájila a viedla
starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva.
Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Ospravedlnil sa pán poslanec Štefan Švajda a pán poslanec František Lukůvka.
Informovala, že program dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a
bol doručený poslancom OZ Lipová.
Ďalej navrhla, aby volebná, mandátová a návrhová komisia pracovali v zložení:
návrhová komisia: Ľubomír Puk, Andrej Gál, MVDr. Milan Kajan
mandátová komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec
volebná komisia: Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, Ľubomír Puk
Za overovateľov zápisnice navrhla: Andrej Gál a Ing. Marek Harmata
Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letková
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. 288/2018
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
zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 6/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef
Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/
Za návrh: 6/ Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír
Mikulec, Ľubomír Puk/
Proti: 0
Na základe hlasovania bolo uznesenie prijaté.

Zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v
Lipovej, konaného dňa 7.3.2018
Na 24. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 283 až č. 287.
Prijaté uznesenia č. 283, 284 a 286 nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich
plnenie, takže ich starostka obce považovala za splnené.
Uznesením č. 285 boli schválené podnájomné zmluvy pre podnájomníkov Viktória a Roland
Gilanoví a Jozef Gajdoš v Bytovom dome v Ondrochove a dňa 13.3.2018 prišlo k podpísaniu
podnájomných zmlúv so schválenými podnájomníkmi.
Uznesením č. 287 bola dňa 9.4.2018

podpísaná dohoda o zmene priebehu hranice

katastrálnych území a zámene území Mlynský Sek a Šurany medzi Mestom Šurany a Obcou
Lipová a následne spolu s ostatnými predpísanými dokumentami doručená žiadosť
o schválenie zámeny

na Okresný úrad Nitra, Odbor všeobecnej vnútornej správy. Dňa

9.5.2018 obec obdržala rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 7. mája 2018 sa v okrese Nové
Zámky z územia obce Lipová odčleňuje časť vo výmere 32 ha 6147 m2 a pričleňuje sa
k územiu mesta Šurany a zároveň z územia mesta Šurany odčleňuje časť vo výmere 32 ha
6147 m2 a pričleňuje sa k územiu obce Lipová v zmysle kópií katastrálnych máp z 27.2.2018,
vyhotovených Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pod názvami „Návrh na
zmenu hranice medzi obcami Lipová a Šurany“ a „Návrh na zmenu hranice medzi obcami
Šurany a Lipová“. Kontrola plnenia uznesení je prílohou zápisnice pod písmenom „A“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 289/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 24. 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
Na základe hlasovania bolo uznesenie prijaté.

Zdržal sa: 0

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Pani starostka obce informovala poslancov, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy a vyzvala poslancov, či majú k predloženému
návrhu nejaké pripomienky. Nakoľko nikto z prítomných k predloženému plánu kontrolnej
činnosti nemal pripomienky, starostka dala hlasovať. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra je prílohou zápisnice pod písmenom „B“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 290/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na II. polrok 2018.
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 prijaté.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce Ing. Renáta Petrušková vo svojom stanovisku odporučila, aby OZ
schválilo Záverečný účet obce Lipová za rok 2017 bez výhrad. Stanovisko je prílohou
zápisnice pod písmenom „C“. Hlasovanie o uznesení bolo nasledovné:
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 291/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017.
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 prijaté.
5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2017
Pani starostka informovala prítomných, že návrh „Záverečného účtu Obce Lipová za rok
2017“ bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová v zmysle platných predpisov. Požiadala
pani účtovníčku, aby predniesla prítomným informáciu o Záverečnom účte Obce Lipová za
rok 2017. Mgr. Slobodníková konštatovala, že záverečný účet obce je výsledným súhrnom
hospodárenia obce za kalendárny rok 2017. Obec za rok 2017 hospodárila v zmysle
predloženého rozpočtu na rok 2017 – schváleného uznesením č. 156/2016 dňa 9. decembra
2016. Celkový rozpočet obce za rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný. Schválený rozpočet
bol v priebehu roka 2017 upravovaný 7 krát a to podľa potrieb vyplývajúcich zo zabezpečenia
úloh a fungovania obce.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce Lipová za rok 2017 je schodok vo výške –
54 065,83 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Výsledok rozpočtového hospodárenia je výsledkom:
- prebytku bežného rozpočtu = 91 041,25 eur
- schodok kapitálového rozpočtu = - 145 107,08 eur
Tento schodok sa riešil úverom zo Všeobecnej úverovej banky na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a využitím rezervného fondu na obstaranie kapitálových výdavkov.
Zostatok finančných operácií k 31.12.2017 podľa § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je prebytok v sume 132 097,31 eur. Starostka obce navrhla, aby
tento zostatok finančných operácií bol vysporiadaný takto:
1. úhrada schodku vo výške 54 065,83 eur
2. tvorbu fondu opráv bytov vo výške 3 184,00 eur
3. zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 74 847, 48 eur presunúť do
rezervného fondu.
Pani starostka poďakovala za informáciu pani účtovníčke a požiadala poslancov, či majú
pripomienky alebo dotazy k záverečnému účtu. Pán poslanec MVDr. Milan Kajan sa
informoval o nedoplatkoch na daniach. Pani starostka informovala, že občanov, ktorí majú

nedoplatky je okolo 20 a nedoplatky sú vymáhané prostredníctvom výziev ako aj uzatváraním
splátkových kalendárov. Ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli a starostka dala
hlasovať o záverečnom účte, ako aj o spôsobe použitia rezervného fondu. Zároveň
poďakovala Mgr. Slobodníkovej za vypracovanie záverečného účtu na vysokej profesionálnej
úrovni. Záverečný účet je prílohou zápisnici pod písmenom „D“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 292/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
a/ Záverečný účet obce Lipová za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez
výhrad
b/ Financovanie schodku rozpočtu vo výške 54 065,83 eur, schodok rozpočtu sa v priebehu
roka financoval z prijatého úveru a využívania prostriedkov rezervného fondu
c/ Zostatok finančných operácií vo výške 132 097,31 eur a vysporiadanie zostatku finančných
operácií takto:
1. úhrada schodku vo výške 54 065,83 eur
2. tvorbu fondu opráv bytov vo výške 3 184,00 eur
3. zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 74 847, 48 eur presunúť do
rezervného fondu.
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 prijaté.
6. Prejednanie investičných zámerov obce na rok 2018
Starostka obce požiadala Mgr. Slobodníkovú, aby informovala prítomných poslancov, na aký
účel sa dá použiť rezervný fond. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
Mgr. Slobodníková informovala, že rezervný fond obce sa dá použiť len na:
- realizáciu investičných akcií /obstaranie majetku, rekonštrukciu majetku, zhodnotenie
majetku/

- odstránenie havarijného stavu na majetku obce
- použitie RF na bežné výdavky, a to na likvidáciu škôd spôsobených živelnou pohromou
- použitie RF na likvidáciu škôd spôsobených mimoriadnou okolnosťou
- použitie RF na bežné výdavky, a to na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli
v predchádzajúcich rozpočtových rokoch/ale len do výšky prebytku rozpočtu minulého roka
v našom prípade je to 0 eur/.
Po presune výsledku hospodárenia za rok 2017 bol zostatok rezervného fondu = 75 013,30
eur. Starostka obce informovala, že obec si už ako zvyčajne ponecháva v rezervnom fonde
15 000 eur, ktoré sú určené na havarijné účely. Ostatné financie navrhuje využiť na výmenu 2
ks autobusových zastávok a zateplenie budovy. Starostka obce informovala prítomných, že
obec má záujem o výmenu (rekonštrukciu) 2 ks autobusových zastávok /pri pani Gašparíkovej
a v ulici smerom na železničnú stanicu/ v predpokladanej hodnote 6000 eur. Predpokladaná
cenová ponuka je okolo 2070 eur na jednu zastávku. Pán poslanec Mikulec, navrhol aby sa
demontáž urobila vo vlastnej réžii a obec by tým ušetrila. Prítomní súhlasili s názorom pani
starostky. Starostka obce predniesla návrh na uznesenie a dala o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 293/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zámer rekonštrukcie/vybudovania/ 2ks autobusových zastávok.
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 prijaté.
Ďalej účtovníčka obce Mgr. Slobodníková informovala, že vo väzbe na schválenie
investičného zámeru je potrebné schváliť aj zmenu rozpočtu. Navrhovala do rozpočtu obce r.
2018 prostredníctvom prijatých finančných operácií zapojiť prostriedky rezervného fondu vo
výške 6000 eur a to položkou: 454 001 – Z rezervného fondu obce a do kapitálových
výdavkov zahrnúť rekonštrukciu autobusových zastávok v hodnote 6000 eur a to položkou

717 002 – rekonštrukcia autobusových zastávok. Starostka predložila návrh na uznesenie
a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 294/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácii
prostredníctvom položky 454 001- PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 6000 eur
a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – rekonštrukcia
autobusových zastávok v hodnote 6000 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 prijaté.
Pán poslanec Puk sa vyjadril k rekonštrukcii starej školy v časti Ondrochov, informoval
prítomných, že dal urobiť predbežný cenový návrh na opravu strechy 7000 eur a okien 4000
eur. Pán poslanec Kúkela navrhol, aby sa strecha opravila nevyhnutne a svojpomocne. Pani
starostka sa vyjadrila, že je potrebné najskôr schváliť zámer, k čomu sa

budova bude

v budúcnosti využívať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 295/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zámer realizácie technického zhodnotenia budovy KD Lipová časť Mlynský Sek- zateplenie
budovy.
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 prijaté.
Vo väzbe na schválenie investičného zámeru bolo potrebné schváliť aj zmenu rozpočtu.
Starostka požiadala účtovníčku obce o predloženie návrhu zmeny do rozpočtu obce r. 2018
prostredníctvom príjmových finančných operácií zapojiť prostriedky rezervného fondu vo
výške 50 000 eur a to položkou: 454 001 – z rezervného fondu obce a do kapitálových
výdavkov zahrnúť rekonštrukciu KD Lipová v hodnote 50 000 eur a to položkou 717 002 –
rekonštrukcia – KD Lipová v hodnote 50 000 eur.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 296/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácií
prostredníctvom položky 454 001 – PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 50 000 eur
a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – rekonštrukcia KD
Lipová v hodnote 50 000 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 prijaté.
7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
V ďalšom bode programu bol poslancom prezentovaný pracovný materiál „Plnenie rozpočtu
obce Lipová za I. štvrťrok 2018. Pani starostka v úvode tohto bodu požiadala účtovníčku obce
pani Mgr. Slobodníkovú, aby informovala prítomných o plnení rozpočtu obce. Pani
Slobodníková stručne zhodnotila plnenie rozpočtu za rok 2018. Obec hospodári v zmysle
schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený OZ dňa 13.12.2017 uznesením

č.254/2017. K 31.3.2018 celkové prímy obce predstavujú hodnotu 214 471,49 eur, výdavky
obce predstavujú hodnotu 164 290,36 eur. Pán poslanec Puk požiadal o zakúpenie ďalších
kosačiek, aby sme mohli plynule kosiť v oboch častiach obce. Plnenie rozpočtu obce Lipová
za I. štvrťrok 2017 je prílohou zápisnice pod písmenom „E“. Starostka obce dala hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 297/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2018.
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 prijaté.
8. Prerokovanie pôžičky pre Materské centrum Nezbedko
Finančné prostriedky sú účelovo určené na konkrétne činnosti MC NEZBEDKO a budú
organizácii vyplatené až po predložení vyúčtovania. Ing. Tatiana Uhríková poprosila
o poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci – preklenujúcej obdobie čerpania

a prijatia

prostriedkov od VÚC. Požadovaná hodnota predstavuje čiastku schválenej dotácie vo výške
2 330,00 eur. Nikto z prítomných nemal pripomienky, tak starostka obce dala hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 298/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
poskytnutie dočasnej pôžičky počas roka 2018 pre Materské centrum Nezbedko vo výške
2330,00 eur s dobou splatnosti do konca novembra 2018.
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 prijaté.
9. Návrh „VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej
kampane na území obce Lipová“.
Starostka obce informovala prítomných, že obec má povinnosť vyhradiť miesta na
umiestňovanie volebných plagátov ako aj iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách obce počas trvania volebnej kampane. Príslušný návrh VZN upravuje túto
povinnosť obce. VZN č. 2/2018 bude záväzné už aj pre nasledujúce komunálne voľby.
Prítomní poslanci nemali k VZN žiadne pripomienky starostka predniesla uznesenie a dala
hlasovať. VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej kampane na území
obce Lipová je prílohou zápisnice pod písmenom „F“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 299/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej kampane na území 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 prijaté.
10. Návrh VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Lipová
Starostka obce informovala, že dňa 2.5.2018 bola podaná žiadosť spolu s vyhodnotenými
stanoviskami o posúdenie návrhu UPN podľa §25 na Okresný úrad v Nitre. Dňa 31.5.2018

bolo doručené na Obecný úrad z Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky
súhlasné stanovisko č. OU-NR-OVBP1-2018/023297 k návrhu ÚP obce Lipová podľa §25
ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov. Stanovisko aj Návrh bol súčasťou materiálov, ktoré ste obdržali. Záväzná časť
návrhu Územného plánu obce Lipová, navrhovaná na vyhlásenie všeobecne právnym
predpisom obce Lipová je po obsahovej stránke v súlade s ustanovením § 13 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a preto ju navrhla schváliť. VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce
Lipová je prílohou zápisnice pod písmenom „G“.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 300/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 15.6.2018
návrh územného plánu obce Lipová a
I. konštatuje, že
- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb
sú v územnom pláne obce Lipová akceptované,
- schválený územný plán obce Lipová sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na
vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II. Akceptuje
- stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. OU-NR
OVBP1-2018/023297
III. Schvaľuje
a/ Územný plán obce Lipová
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová číslo: 1/2018 z 15.6.2018 o vyhlásení
záväzných častí Územného plánu obce Lipová
IV. Ukladá obci:
A/

obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k
zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará
doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

B/

pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Lipová,
či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

C/

obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu mesta, ak je to potrebné na zosúladenie
s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

D/

obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR

E/

obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/

uložiť schválený územný plán obce Lipová na Obecnom úrade, stavebnom úrade, a na
Okresnom úrade v Nitre.
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 prijaté.
11. Návrh na zápis do kroniky obce za roky 2011- 2014
Starostka informovala poslancov, že jednou z úloh samosprávy je viesť kroniku o obci.
Nakoľko obec má posledné záznamy v kronike za obdobie do roku 2010, obecný úrad
pripravil „Návrh na zápis do kroniky, ktorý spracúva r. 2010 – 2014“. Starostka dala o návrhu
uznesenia hlasovať a hlasovanie bolo nasledovné:
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 301/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2011 – 2014.
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 prijaté.
12. Rôzne
12/a Stanovenie ceny knihy „Lipová vo fotografii“
Starostka obce informovala poslancov, že je vytlačených 500 výtlačkov knihy „Lipová vo
fotografii“ a treba sa dohodnúť, za akú cenu sa bude kniha predávať občanom. Náklady na
jednu knihu predstavujú cca 15 eur. Poslanci sa dohodli, že cena knihy bude 7 eur, o čom
starostka obce dala hlasovať. Je to polovica nákladu na knihu a OZ chce, aby kniha bola
dostupná pre každú domácnosť i záujemcov z okolia, aby nás reprezentovala aj mimo obce.
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 302/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Cenu knihy „Lipová vo fotografii“ v hodnote 7 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 prijaté.
12/b Obecná akcia – Guláš Ondrochov 2018
Starostka obce informovala prítomných, že ako každý rok aj tento sa bude konať tradičná
súťaž vo varení guláša dňa 25.8.2018, spojenú s tradičným vyrezávaním tekvíc. Dovolila si
prítomných požiadať o spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.
12/c Informácia o zámene katastra
Starostka informovala, že na základe prijatých uznesení č. 31/2018 zo dňa 5.4.2018 mesta
Šurany a č. 287/2018 zo dňa 7.3.2018 Obce Lipová prišlo dňa 9.4.2018 k uzatvoreniu Dohody
medzi Mestom Šurany a Obcou Lipová o zmene priebehu hranice katastrálnych území
a zámene katastrálnych území. Na základe uzatvorenej dohody bola dňa 9.4.2018 podaná
žiadosť na Okresný úrad Nitra odbor všeobecnej vnútornej správy. Okresný úrad Nitra dňa

2.5.2018 pod číslom: OU-NR-OVVS1-2018/020722 vydal „Rozhodnutie o inej územnej
zmene“, na základe ktorého s účinnosťou od 7.5.2018 prišlo k zámene územia o rozlohe 32 ha
6147 m2 medzi mestom Šurany a obcou Lipová, pričom sa výmera rozlohy mesta a obce
nemenia. Na základe získaného súhlasu obecný úrad dňa 24.5.2018 predložil „Žiadosť
o zmenu hranice katastrálneho územia“ na Okresný úrad Nové Zámky- Katastrálny odbor –
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií – Ing. Tatiana Hrušovská.
Žiadosť bola dňa 4.6.2018 doplnená vyžiadanými dokladmi. Na základe predloženej žiadosti
katastrálny odbor v Nových Zámkoch rozhodne o zámene katastrálnych území a zabezpečí
prevedenie zámeny katastrálnych území v teréne.
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 303/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
„Rozhodnutie o inej zámene“ vydané Okresným úradom Nitra dňa 2.5.2018 pod číslom OUNR-OVVS1-2018/020722.
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 prijaté.
12/d Multifunkčné ihrisko
Starostka obce informovala, že dňa 1.3.2018 Obec Lipová predložila Úradu vlády Slovenskej
republiky „Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 – Podpora rozvoja
športu na rok 2018 – podprogram č. 1“ na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom a mantinelmi. Dňa 14.5.2018 nám z Úradu vlády SR bolo oznámené, že
neschvaľujú priznanie dotácie. Na základe uvedených skutočností a schváleného zámeru
výstavby multifunkčného ihriska informovala, že vo výstavbe sa bude pokračovať z vlastných
zdrojov obce tak, ako túto investíciu schválili poslanci OZ. Prítomní nemali námietky.

12/e Získanie dotácie z VÚC Nitra r. 2018
Starostka informovala, že na základe predložených žiadostí na VÚC Nitra koncom r. 2017
o dotácie na podporu športu a kultúry boli pre organizácie na území obce Lipová priznané
nasledovné finančné prostriedky pre rok 2018:
Obec Lipová:
Šport- športové aktivity malých a veľkých 1310 eur
Kultúra – podpora rozvoja kultúry v obci 1500 eur
Spolu 2410 eur
OŠK Lipová
Šport – futbal – hráme ho so srdcom 1310 eur
ZŠ Lipová
Šport – revitalizácia športoviska 1160 eur
Kultúra – kúzelný ateliér 1250 eur
Spolu 2410 eur
Materské centrum Nezbedko
Kultúra „Veľkolepá Míľa pre mamu 2018“ 1350 eur
Šport „Do toho – NEZBEDNÍCI“ 980 eur
Celkovo obec získala v roku 2018 od VÚC Nitra 7880 eur. Získané prostriedky sú účelovo
viazané na materiálne a technické zabezpečenie projektov definovaných v žiadostiach. Pán
poslanec mal otázku, na čo sa použili 2 % dane adresované OŠK Lipová. Pani starostka
odpovedala, že zistí od pána predsedu OŠK, nakoľko tieto prostriedky sa môžu čerpať na účel
v zmysle zákona a sú postupne uvoľňované v priebehu roka.
12/ f Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 starostke obce Lipová
Starostka informovala, že dňa 15.6.2018 podala pre OZ žiadosť o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky za rok 2016 v rozsahu 16 dní. V žiadosti uviedla prekážky, ktoré jej neumožnili
dovolenku vyčerpať. Poslanci nemali námietky, tak starostka obce dala hlasovať.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 304/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v súlade s § 2ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016
za 16 dní nevyčerpanej dovolenky.

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 prijaté.

13. Diskusia
Starostka vyzvala prítomných do diskusie. Pán poslanec Puk poukázal na vysadené stromy
pri cintoríne na Kostolnom Seku a chcel by niečo podobné vysadiť aj v časti Ondrochov. Pán
poslanec MVDr. Kajan odpovedal, že obec má 200 ks líp, ktoré by sa na jeseň mohli vysadiť.
Pripomenul, že v škole sa im podarilo zabezpečiť galóny s vodou a môžu sa plne využiť na
závlahu ovocných stromov.
14. Prehľad prijatých uznesení
Na 25. zasadnutí OZ Lipová dňa 15.06.2018 boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 288/2018
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
zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 289/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ Lipová.
Uznesenie č. 290/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na II. polrok 2018.

Uznesenie č. 291/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017.
Uznesenie č. 292/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
a/ Záverečný účet obce Lipová za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez
výhrad
b/ Financovanie schodku rozpočtu vo výške 54 065,83 eur, schodok rozpočtu sa v priebehu
roka financoval z prijatého úveru a využívania prostriedkov rezervného fondu
c/ Zostatok finančných operácií vo výške 132 097,31 eur a vysporiadanie zostatku finančných
operácií takto:
1. úhrada schodku vo výške 54 065,83 eur
2. tvorbu fondu opráv bytov vo výške 3 184,00 eur
3. zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 74 847, 48 eur presunúť do
rezervného fondu.
Uznesenie č. 293/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zámer rekonštrukcie/vybudovania/ 2ks autobusových zastávok.
Uznesenie č. 294/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácii
prostredníctvom položky 454 001- PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 6000 eur
a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – rekonštrukcia
autobusových zastávok v hodnote 6000 eur.
Uznesenie č. 295/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej

schvaľuje
zámer realizácie technického zhodnotenia budovy KD Lipová časť Mlynský Sek- zateplenie
budovy.
Uznesenie č. 296/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácií
prostredníctvom položky 454 001 – PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 50 000 eur
a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – rekonštrukcia KD
Lipová v hodnote 50 000 eur.
Uznesenie č. 297/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2018.
Uznesenie č. 298/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
poskytnutie dočasnej pôžičky počas roka 2018 pre Materské centrum Nezbedko vo výške
2330,00 eur s dobou splatnosti do konca novembra 2018.
Uznesenie č. 299/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej kampane na území obce
Lipová.
Uznesenie č. 300/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 15.6.2018
návrh územného plánu obce Lipová a
I. konštatuje, že

- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb
sú v územnom pláne obce Lipová akceptované,
- schválený územný plán obce Lipová sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na
vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II. Akceptuje
- stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. OU-NR
OVBP1-2018/023297
III. Schvaľuje
a/ Územný plán obce Lipová
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová číslo: 1/2018 z 15.6.2018 o vyhlásení
záväzných častí Územného plánu obce Lipová
IV. Ukladá obci:
A/

obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k
zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará
doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

B/

pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Lipová,
či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

C/

obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu mesta, ak je to potrebné na zosúladenie
s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

D/

obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR

E/

obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/

uložiť schválený územný plán obce Lipová na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na
Okresnom úrade v Nitre
Uznesenie č. 301/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
návrh na zápis do kroniky obce Lipová za roky 2011 – 2014.

Uznesenie č. 302/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
Cenu knihy „Lipová vo fotografii“ v hodnote 7 eur.
Uznesenie č. 303/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
berie na vedomie
„Rozhodnutie o inej zámene“ vydané Okresným úradom Nitra dňa 2.5.2018 pod číslom OUNR-OVVS1-2018/020722.
Uznesenie č. 304/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej
schvaľuje
v súlade s § 2ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok
2016 za 16 dní nevyčerpanej dovolenky.
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu 25. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala: Ing. Lenka Letková
Mgr. Tatiana Ölvecká - starostka obce
Andrej Gál

Ing. Marek Harmata

overovateľ zápisnice

overovateľ zápisnice

