ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 14.03.2022 o 16.30 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 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. Kontrola uznesení
4. Informácia o činnosti obce za rok 2021
5. Informácia o hospodárení obce za rok 2021
6. Informácia o pripravovaných projektoch
7. Rôzne
8. Záver
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 09 /2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/- schvaľujeProgram rokovania Obecného zastupiteľstva v Lipovci
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
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. 10 /2022 zo dňa 14.03.2022
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 2 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka určila Vieru Vaculovú – poslankyňu OZ
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla :
1. Petra Nému poslanca OZ
2. Vieru Vaculovú, poslanca OZ
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 11 /2022 zo dňa 14.03.2022
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 Vieru Vaculovú a Petra Nému
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené.
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu o kontrole uznesení predložila zástupkyňa starostu obce pani Viera Vaculová.
Viď príloha č.2
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 12/2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené

4/ . Informácia o činnosti obce za rok 2021
Starostka obce predniesla informáciu o činnosti obce v roku 2021. Informácia o činnosti bola kratšia ako po
minulé roky nakoľko vo veľkej časti roka bol núdzový stav z dôvodu prevládajúcej pandémie COVID 19.
Ale aj napriek tomu obec aspoň opravila autobusovú zástavku, vymaľovala striešku nad sušiarňou hadíc.
Deťom sa opravili a nakúpili hojdačky. Starostka poďakovala pani zástupkyni Viere Vaculovej a hlavne jej
manželovi Jaroslavovi Vaculovi za pomoc v oblasti školskej výchovy. Nakoľko deti nemali prístup na internet
a najmä nemali počítače, bolo potrebné roznášať a zbierať školské úlohy, pretože deti sa učili dištančne.
Vo februári 2021 bolo vykonané antigénové testovanie, ktoré sa opakovalo v marci 2021. V marci 2021 sme
sa zapojili do súťaže ,,Strom roku 2021“, kde sme neuspeli, ale nevzdávame sa a prihlásime sa aj v roku 2022.
Od februára do konca mája sa konalo sčítanie obyvateľstva 2021. Poznali sme presné počty domov a
obyvateľov. V máji 2021 sme obnovili detské ihrisko. V októbri 2021 sa podala žiadosť na BBSK o dotáciu
na zveľadenie vyhliadky na priehrade, ktorú už postupne zveľaďujeme, obnovila a opravila sa autobusová
zástavka. Nakoniec poďakovala všetkým, ktorý sa snažili v roku 2021 pomáhať a zveľaďovať obec.(príloha)
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola a starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 13/2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- Informácia o činnosti obce za rok 2021
B/ - schvaľuje
- Informáciu o činnosti obce za rok 2021
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené
5/ Informácia o hospodárení obce za rok 2021.
Starostka prečítala predbežnú správu o hospodárení obce 2021, nakoľko sa je v štádiu prípravy záverečný účet
obce správa bola len informatívna. Pani kontrolórka upozornila, že je potrebné si dávať najmä pozor na
formálne chyby v účtovníctve a ich opraviť, zároveň predniesla správu o výsledku finančnej kontroly
pokladničnej hotovosti, evidencie faktúr, plnenia rozpočtu za rok 2020. Správa bola predložená neskôr
z dôvodu prevládajúcej pandémie v roku 2021. Tiež navrhla, že bolo by vhodné osloviť audítora, aj keď si je
vedomá, že obec nedisponuje zvyšnými finančnými prostriedkami.

Nezabudla však pochváliť Obecné

zastupiteľstvo, že aj napriek malému rozpočtu sa obec zveľaďuje, začo jej bolo poďakované. V tomto bode
starostka predniesla aj úpravu mzdy starostu na základe zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy za
rok 2021. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola a starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 14/2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- Správu o hospodárení obce za rok 2021
- Oprava formálnych chýb v účtovníctve
- správu o výsledku finančnej kontroly pokladničnej hotovosti, evidencie faktúr, plnenia rozpočtu za rok
2020.
- Zistiť cenu auditu obce
- Úpravu platu starostu obce v roku 2022
B/ - schvaľuje –
- Správu o hospodárení obce za rok 2021
- správu o výsledku finančnej kontroly pokladničnej hotovosti, evidencie faktúr, plnenia rozpočtu za rok
2020.
- Zistiť cenu auditu obce
- Úpravu platu starostu obce v roku 2022
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 (Viera Vaculová, Petr Néma)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené.

6/ Informácia o pripravovaných projektoch
Starostka informovala prítomných, že dňa 28.02.2022 bol podaný projekt ,, Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Lipovec – podpora dostupnosti služieb pre MRK“, ktorý by bol realizovaný v rámci Výzvy
OPLZ – PO6-SC611-2021-2. Dátum vyhodnotenia predloženého projektu ešte nebolo zverejnené. Nakoľko
na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 17.02.2022 starostka nevedela, ešte presné sumy
len predbežné za vypracovanie, podanie a verejné obstarávanie, kde bola schválená predbežná suma. Pretože,
boli vybrané najlepšie cenové ponuky, mohla starostka informovať na dnešnom obecnom zastupiteľstve ceny
Za vypracovanie projektu -1200, 00 Eur, za externý manažment – 700,00 Eur a za verejné obstarávanie – 500,
00 Eur. Celková suma oprávnených výdavkov je vo výške 127 948,76 EUR. Tiež podotkla, že v prípade
schválenia projektu bude potrebný úver minimálne vo výške 7000,00 na spoluúčasť. V rozprave sa uviedlo,
že bude potrebné urobiť prieskum, kde sú najvýhodnejšie úroky. Už len budeme čakať na hodnotiace kolo.
Ale cesta je nevyhnutná, nakoľko je v zlom stave. V rámci rozpravy padla otázka aj od poslankyne p.
Vaculovej , že v akom štádiu je dotácia z BBSK o ktorú sme žiadali na obnovu vyhliadky. Starostka
informovala, že výber sa uskutoční 31.3.2022, takže zatiaľ nevie, ale dodatočné podklady o ktoré žiadali boli
v čas poslané. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola a starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –

-

Informáciu o predložení projektu ,, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovec – podpora
dostupnosti služieb pre MRK“, ktorý by bol realizovaný v rámci Výzvy OPLZ – PO6-SC611-2021-2.
- cenu Za vypracovanie projektu -1200, 00 Eur, za externý manažment – 700,00 Eur a za verejné
obstarávanie – 500, 00 Eur.
- celková suma oprávnených výdavkov je vo výške 127 948,76 EUR
- spolufinancovanie projektu - prieskum úrokov bankách
- informáciu o dotácii z BBSK
B/ - schvaľuje –
- Informáciu o predložení projektu ,, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovec – podpora
dostupnosti služieb pre MRK“, ktorý by bol realizovaný v rámci Výzvy OPLZ – PO6-SC611-2021-2.
- cenu Za vypracovanie projektu -1200, 00 Eur, za externý manažment – 700,00 Eur a za verejné
obstarávanie – 500, 00 Eur.
- celková suma oprávnených výdavkov je vo výške 127 948,76 EUR
- spolufinancovanie projektu
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 ( Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené.

7 .Rôzne
Starostka informovala, že jej prišla ponuka na detské predstavenie ,,Fifo a Vierka“ v sume 600,00 Eur.
Predstavenie trvá približne hodinu. Následne ukázala ukážku z predstavenia. Tiež podotkla, že by to byť
náhrada za Deň detí. Je však na obecnom zastupiteľstve či by súhlasilo, aby sa také predstavenie konalo
v kultúrnom dome v Lipovci. V rozprave poslanci uviedli, že deti nemajú možnosť sa s podobným
predstaveným stretnúť, nakoľko všetky deti pochádzajú zo sociálne slabších rodín, preto aj súhlasili, aby sa
také detské predstavenie usporiadalo. Len je potrebné upresniť dátum predstavenia. Najvhodnejším dátumom
by bol 10.09.2022. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola a starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 14.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- Informáciu o detskom predstavení ,, Fifo a Vierka“
- Informáciu o cene predstavenia v sume 600,00 Eur
- Návrh termínu na 10.9.2022
B/ - schvaľuje –
- Detské predstavenie ,, Fifo a Vierka“ v sume 600,00 Eur
- Dátum predstavenia 10.09.2022
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 2 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.2 z 3-och
za: 2 ( Petr Néma, Viera Vaculová)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 1 (Alena Makovníková)
Uznesenie bolo schválené.

8. Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starostka poďakovala prítomným za účasťa zasadnutie OZ v
Lipovci ukončila.

Viera Vaculová
zapisovateľka
overovateľ

Petr Néma
overovateľ

Ing. Janka Mičudová
starosta obce

