ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 07.09.2020 o
16.00 hod. v kancelárii starostu obce obce Lipovec
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Zapisovateľka: Viera Vaculová

1.Otvorenie zasadnutia
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lipovec (ďalej len „OZ“) otvorila Ing. Janka
Mičudová, starostka obce (ďalej len „starostka“), ktorá privítala všetkých prítomných
poslancov. Zároveň privítala aj prítomných hostí. Skonštatovala, že na zasadnutí OZ sa
zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, a preto je OZ uznášania schopné. Ďalej uviedla,
že OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. písomnou pozvánkou. Starostka
navrhla, aby sa zasadnutie OZ riadilo nasledovným programom.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie výzvy na ,, Výmenu strešnej krytiny na obecnom úrade
4. Rôzne
5. Záver
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 15 /2020 zo dňa 07.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/- schvaľujeProgram rokovania Obecného zastupiteľstva v Lipovci
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
Starostka vyzvala poslancov OZ, či má niekto návrh na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden
návrh na zmenu programu nebol. Rokovanie sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 16/2020 zo dňa 07.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - konštatuje, že
-

nebol podaný žiaden návrh na zmenu programu, resp. doplnenie programu rokovania
OZ, zastupiteľstvo sa riadi schváleným programom.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka určila Vieru Vaculovú – poslankyňu OZ
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla : Alenu Makovníkovú a Petra Nému poslancov
OZ.
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č.17/ 2020 zo dňa 07.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
, že starostka určila za zapisovateľku zasadnutia OZ v Lipovci Vieru Vaculovú
B/ - schvaľuje –
,overovateľa zápisnice poslankyňu OZ Alenu Makovníkovú a Petra Nému
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Vyhodnotenie výzvy na výmenu strešnej krytiny na obecnom úrade
Starostka oboznámila, prítomných poslancov o zverejnenej výzve ,,Výmena strešnej krytiny
na Ocú Lipovec“. Výzva bola zverejnená na dňa 18.08.2020 na úradnej tabuli obce Lipovec

a webovom sídle Partnerská dohoda. Stanovený termín doručenia cenových ponúk bol
31.8.2020. Okrem toho, že do výzvy sa mohli zapojiť firmy, ktoré spĺňali podmienky výzvy, sa
žiadosť cenovú ponuku poslala aj MBS Strechy, Peter Kaličiak ml. a Sociálny podnik
Tomášovce.
V stanovenom termíne nám boli doručené dve cenové ponuky.
1. MBS Strechy cena za kompletné dielo : 13 677,50 eur s DPH
2. Sociálny podnik Tomášovce cena za kompletné dielo: 13 895,40 eur s DPH.
V podmienkach výzvy bolo, že súťaž o dielo vyhrá ten, kto podá najnižšiu cenovú ponuku.
Starostka pripomenula, že dotáciu MF SR 11 000,.- eur 9500 (MF SR) + 1500( spoluúčasť) je
potrebné vyúčtovať do konca roka 2020.
Poslanci po preštudovaní zadania CP jednohlasne súhlasili, že vyhrala CP od MBS Strechy.
Financovanie zvyšných 2677,50 eur bude s rezervného fondu. Starostka, ešte upozornila, že
malá strieška nad bývalou sušiarňou hadíc sa nebude vymieňať a neskôr sa natrie farbou,
pretože už na výmenu krytiny nie sú finančné prostriedky. Pani poslankyňa Viera Vaculová
mala poznámku, že bolo by dobré dať na strechu aj bleskozvod, čo ostatný súhlasili, ale tiež je
potrebné zistiť koľko by to obec stálo. Nakoľko už neboli žiadne pripomienky, starostka dala
hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č.18/ 2020 zo dňa 07.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
, doručené výzvy, MBS Strechy, Sociálny podnik Tomášovce
B/ - konštatuje –
, že predložené cenové ponuky sú v súlade s podmienkami výzvy a sú kompletné
C/ - schvaľuje –
1. - že súťaž o ,,Výmenu strešnej krytiny na Ocú Lipovec vyhrala f. MBS Strechy a to
s najnižšou cenovou ponukou
2. Dofinancovanie výmeny strešnej krytiny bude s rezervného fondu
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.

3. Rôzne
Starostka poďakovala prítomným poslancom za prácu, ktorú robia v rámci svojho voľna.
Informovala ich, že prebieha sčítanie domov a už je takmer pred dokončením. Poslanci sa
pýtali v akom štádiu je podanie na prokuratúru. Starostka odpovedala, že prebieha
sumarizácia materiálov, nakoľko je to dosť časovo komplikované. Tiež sa spomenula
informácia ohľadom oplotenia starého cintorína. Prípravné práce vykopanie jám
a betónovanie stĺpov je v plnom prúde. Tiež sa otvorila aj téma diviačej zvery v intraviláne
obce. Starostka odpovedala, že už 24.8.2020 podala žiadosť o opatrenia na Okresný úrad
RS na Pozemkový a lesný odbor a 3.09.2020 bolo začaté konanie vo veci lovu raticovej
zvery v intraviláne obce Lipovec. Poslanci navrhli, že tento rok na miesto Mikuláša pre deti,
by sa mohol konať vianočný koncert v kostole. Bolo by to zaujímavé a ešte niky sa také
niečo v kostole v Lipovci nekonalo. Majú už aj návrh od komorného kvarteta z Rimavskej
Soboty. Všetkých nás tento návrh zaujal. Starostku požiadali o oslovenie kvarteta, a návrh
na predbežný dátum. V rámci diskusie sa zvona otvorila otázka skrášlenia a vysporiadania
pamätníka padlých. Keďže je to na pozemku p. Moravčíkovej musí osloviť. Bolo zistené,
že nielen pozemok čo sme si dosiaľ mysleli, že je jej, ale aj celá stavba. Čo je dosť
zarážajúce. Pani poslankyňa Vaculová informovala, že má možnosť dať vyrobiť
informačnú tabuľu na vyhliadku. Chcela vedieť aké rozmery by boli vhodné. Po uvážení sa
rozhodlo o 70x50 cm. Starostka na konci diskusie informovala, že v rámci jesenného
upratovania bude objednaný veľkoobjemový kontajner.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola .Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č.19/ 2020 zo dňa 07.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
, informácie ohľadom podania,
,informácie o začatí konania na lov raticovej zvery v intraviláne Obce Lipovec,
, informácie o pokračovaní oplotenia starého cintorína,
, návrh na konanie sa Vianočného koncertu v evanjelickom kostole v Lipovci,
, informácie o pamätníku padlých,
, informácie o informačnej tabuli na vyhliadke,
, informáciu jesenné upratovanie.
B/ - schvaľuje –
1.

Vianočný koncert v evanjelickom kostole

2.

Výrobu informačnej tabuli na vyhliadku

3.

Objednanie veľkoobjemového kontajnera na jesenné upratovanie

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
5.Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starostka poďakovala prítomným za účasť a
zasadnutie OZ v Lipovci ukončila.

Viera Vaculová
zapisovateľka

Alena Makovníková
overovateľ

Ing. Janka Mičudová
starosta obce

Petr Néma
overovateľ

