
Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov obce Lipová zo dňa 

07.03.2018 o 17:30 hod. 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 Uznesením č. 281/2018 Obecné zastupiteľstvo v Lipovej zvolalo verejné zhromaždenie 

obyvateľov obce Lipová za účelom prerokovania vyjadrenia názoru obyvateľov Obce Lipová 

k zámene hraníc katastrálneho územia Šurany  za časť katastrálneho územia Mlynský Sek v 

zmysle výkazu o celkových výmerách na územnú zmenu hranice medzi Obcou Lipová 

a Mestom Šurany a k tomu prislúchajúcich kópií katastrálnych máp vypracovaných Okresným 

úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, dňa: 27.02.2018. 

 

Verejné zhromaždenie sa konalo dňa 7.3.2018 v kultúrnom dome Obce Lipová. Zhromaždenie 

otvoril o 17:30 hod moderátor MVDr. Milan Kajan poslanec obecného zastupiteľstva 

v Lipovej, ktorý odovzdal slovo pani starostke obce Lipová Mgr. Tatiane Ölveckej. 

Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová – prítomných oboznámila s problematikou zmeny 

územia formou zámeny časti katastrálnych území Mlynský Sek a Šurany.  

 

V zmysle vypracovaného výkazu Okresným úradom Nové Zámky má prísť: 

a) k odčleneniu plochy o výmere 32 ha 6147 m2 z katastrálneho územia Šurany a jej 

následnému pričleneniu do katastrálneho územia Mlynský Sek, 

b) k odčleneniu plochy o výmere 32 ha 6147 m2 z katastrálneho územia Mlynský Sek a jej 

následnému pričleneniu do katastrálneho územia Šurany . 

 

Dôvodom územných zmien je skutočnosť, že časť domovej zástavby v časti Mlynský Sek 

a pozemkov k nej priliehajúcich sa nachádza v katastri Šurany. Ide o 53 rodinných domov, 

ktoré majú súpisné čísla pridelené obcou Lipová, vlastníci ako aj obyvatelia týchto 

nehnuteľností majú trvalý pobyt evidovaný v Obci Lipová. Mesto Šurany v rámci svojho 

územného plánu neuvažuje s ďalším rozvojom uvedeného územia. V roku 1997 uznesením MZ 

Šurany poverilo Obec Lipovú dočasnou správou predmetnej časti katastra do doby vykonania 

územných zmien. Predmetné zmeny neboli do súčasnej doby zrealizované a Obec Lipová 

spravovala dotknuté územie. Vyriešenie územných zmien by umožnilo Obci Lipová 

zabezpečovať pre všetkých svojich obyvateľov komplexné samosprávne funkcie. 

 



Za overovateľov zápisnice boli určené: Mgr. Ivana Slobodníková, pracovníčka obecného úradu 

v Lipovej a Anna Rendvanská obyvateľka Obce Lipová. 

 

Účastníci verejného zhromaždenia nemali pripomienky k navrhovanej zmene územia formou 

zámeny časti katastrálnych území Mlynský Sek a Šurany.  

Verejného zhromaždenia sa zúčastnilo 29 obyvateľov podľa prezenčnej listiny (vid. príloha). 

 

Zapísala: Ing. Lenka Letková 

starostka Obce Lipová: Mgr. Tatiana Ölvecká 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ivana Slobodníková  

                                        Anna Rndvanská 

                                       

 

                                                                                                         

V Lipovej, dňa 8.3.2018 

 

 

 


