ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 30.09.2021 o
09.00 hod. v sále kultúrneho domu 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 hlavnú kontrolórku JUDr.
Katarínu Paukovú ako aj všetkých prítomných poslancov. Zároveň privítala aj prítomných
hostí. Skonštatovala, že na zasadnutí OZ sa zúčastnili všetci poslanci 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. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ
4. Predloženie návrhu VZN č1/2021 o DZN a TKO
5. Rôzne
6. Záver
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 19/2021 zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/- schvaľujeprogram rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Petr Néma, Viera Vaculová)
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. 20/2021 zo dňa 30.09.2021
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, Petr Néma, Viera Vaculová
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 poslanca OZ a Petra Nému–
poslanca OZ
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
, že starostka určila za zapisovateľku zasadnutia OZ v Lipovci Vieru Vaculovú
B/ - schvaľuje –
overovateľa zápisnice poslancov 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, Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
3.Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu o kontrole uznesení predložila zástupkyňa starostu obce pani Viera Vaculová.
Uznesenia zo dňa 30.09.2021 ( príloha č.2)
Zástupkyňa starostu pani Viera Vaculová skonštatovala, že uznesenia sú čiastočne splnené.

Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 22/2021 zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- správu o kontrole plnenia uznesení, ktorú predniesla p. Vaculová
B/ - konštatuje,
- Čiastočne splnené uznesenie č.4/2021, ktoré je potrebné riešiť do konca októbra
- Čiastočne splnené uznesenie č.18/2021 – termín do konca októbra
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 32 (Alena Makovníková, Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Predloženie návrhu VZN č.1/2021 o DZN a TKO
Starostka na obecnom zastupiteľstve predložila návrh nového VZN č.1/2021 o dani
z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uviedla, že dôvodom je najmä rast cien, poštovného ale poplatkov za zber TKO. Sadzba daní
a poplatkov sa nemenila od roku 2017. Starostka predložila návrh k prerokovaniu poslancom
OZ. Poslanci v rámci diskusie sa pýtali na sadzby daní v okolitých obciach. Skonštatovali, že
aj okolité obce zvyšovali dane a poplatky. Lipovec je jedna z mála obcí, ktoré nezvyšovala
sadzbu dane ako aj poplatky. Všetky položky boli prerokované, upravené a sú v súlade so
zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Návrh VZN č.1/2021 sa zverejní na
dobu 15 dní k pripomienkovaniu. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola .Starostka dala
hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 23/2021 zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- návrh VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
B/ - konštatuje –
- všetky položky sú v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
C/ - schvaľuje –

-

návrh VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 ( Alena Makovníková, Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené
5. Rôzne
Starostka na začiatok diskusie poďakovala poslancom OZ, za ochotu sa niekoľkokrát
neformálne stretnúť. Tiež podotkla nakoľko mala vážne rodinné problémy nedalo sa uskutočniť
všetko čo si tento naplánovala, ale prioritou je, že do konca októbra sa ukončí oprava
autobusovej zastávky. To značí jej vybetónovanie, namaľovanie. Namaľovanie striešky na
obecnom úrade, farba a riedidlo je už zakúpené. V zime sa vymaľuje sála kultúrneho domu.
Tiež v rámci diskusie informovala poslancov, že je vydaná výzva z dotácií BBSK na rozvoj
v oblasti cestovného ruchu. Bolo by vhodné, aby sa výzva podala. Týkala by sa obnovy sedenia
na priehrade. Preto poslancom navrhla, aby sa projekt podal. Poslanci mali hlavne otázky
financovania. Starostka uviedla, že je možné žiadať od 3000 eur do 10 000 eur
a spolufinancovanie je vo výške 20%. Poslanci súhlasili, aby sa projekt podal. A ak by projekt
prešiel, riešilo by sa zveľadenie priehrady až v budúcom roku. Navrhli, aby sa okrem sedenia,
zakomponovali aj prvky odstavenia bicyklov a smetné koše.
Tiež starostka uviedla, že je aj ďalšia výzvy na obnovu kultúrnych pamiatok. Ale nakoľko je
vo vlastníctve cirkvy, nemôžeme sa do toho zapojiť. Ale oslovila farára p. Gabčana o tejto
výzve, a preto sa opýtala poslancov či sú ochotní prispieť k spolufinancovaniu v predpoklade,
že projekt podá príslušný farár. V kostole je nutná rekonštrukcia obrazu. Poslanci sa vyjadrili
kladne + podotkli, že by sa mohla urobiť aj zbierka. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola
.Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A – berie na vedomie –
1. informáciu o oprave autobusovej zástavky s termínom do konca októbra 2021
2. vymaľovanie striešky s termínom do konca októbra 2021
3. vymaľovanie sály kultúrneho domu do konca roka 2021

4. podanie projektu z BBSK na rozvoj cestovného ruchu s termínom do konca
októbra
B/ schvaľuje –
- podanie projektu z BBSK na rozvoj cestovného ruchu
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3
za: 3 (Alena Makovníková, Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené
7.
Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starostka poďakovala prítomným za účasť a
zasadnutie OZ v Lipovci ukončila.
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