ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 04.07.2022 o 12.30 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 zo zasadnutia OZ
4.
Predloženie stanoviska hl.kontrolórky k ,, Záverečnému účtu Obce Lipovec za rok 2021“
5.
Predloženie návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lipovec
6.
Predloženie návrhu VZN o miestnom referende v obci Lipovec
7.
Predloženie návrhu VZN o činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas
alebo na určitom mieste
8.
Informácia o pripravovaných Komunálnych voľbách a Voľbách do VÚC
9.
Informácia o pripravovaných projektoch, dotáciách
10.
Rôzne
11.
Záver
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 17 /2022 zo dňa 04.07.2022
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 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
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. 18 /2022 zo dňa 04.07.2022
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 3 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
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 :
1. Petra Nému poslanca OZ
2. Alena Makovníková, poslanca OZ
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 19 /2022 zo dňa 04.07.2022
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 Alenu Makovníkovú a Petra Nému
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
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.
Viď príloha č.2
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 20 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené

4/ . Predloženie stanoviska hl. kontrolóra k ,, Záverečnému účtu Obce Lipovec za rok 2021“
Stanovisko hl.kontrolóra k záverečnému účtu predniesla starostka obce, nakoľko pani hl. kontrolórka sa
ospravedlnila zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Celé stanovisko si môžete prečítať v prílohe. Na konci
stanoviska odporučila schváliť záverečný účet, ktorý bol zverejnený 14.6.2022 na webovom sídle a to bez
výhrad. Zároveň navrhla, že časť prebytku z hospodárenia obce vo výške 200,00 sa presunie do rezervného
fondu. Zároveň v správe upozornila v, že v druhom polroku je potrebné vykonať audit. Starostka obce
podotkla, že si robila prieskum cien auditu obce, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 450,00 eur do 650, 00 eur
pre takú malú obec ako je Lipovec. Poslanci v diskusii mali problém, že audit obce je finančne nákladný, a že
je potrebné urobiť nový prieskum audítorov obce. Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola a starostka dala
hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 21 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021
- návrh na použitie prebytku hospodárenia vo výške 200,00 eur do rezervného fondu
B/ - schvaľuje
- záverečný účet obce Lipovec za rok 2021 bez výhrad
- Presun prebytku hospodárenia vo výške 200,00 eur do rezervného fondu
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3 och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková))
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené
5/ Predloženie návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lipovec
Starostka predložila návrh VZN č.1/2022 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene
na území obce Lipovec. Nakoľko VZN o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na
území obce Lipovec v minulosti nebolo, a je potrebné dodržať zákon na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g), h) a
n) a ust. § ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a
ust. § 9 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa ust.
§ 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva toto
VZN č.1/2022 pre územie obce Lipovec. Po prečítaní návrhu VZN č.1/2022 nemali poslanci, žiadne námietky
a ďalšia rozprava sa nekonala dala starostka hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 22 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- Návrh VZN č.1/2022 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území
obce Lipovec.
B/ - schvaľuje –
- VZN č.1/2022 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce
Lipovec.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3-ch
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/ Predloženie návrhu VZN obce Lipovec o organizácii miestneho referenda
Starostka predložila návrh VZN č.2/2022 obce Lipovec o organizácii miestneho referenda. Nakoľko VZN
obce Lipovec o organizácii miestneho referenda v minulosti nebolo, a je potrebné dodržať zákon na základe
toho Obecné zastupiteľstvo v Lipovci v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. m) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4.
a v nadväznosti na ustanovenie §11 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) vydáva toto VZN č.2/2022 pre územie obce Lipovec. Po prečítaní
návrhu VZN č.2/2022 nemali poslanci, žiadne námietky a ďalšia rozprava sa nekonala dala starostka hlasovať
za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 23 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- Návrh VZN č.2/2022 obce Lipovec o organizácii miestneho referenda
B/ - schvaľuje –
- Návrh VZN č.2/2022 obce Lipovec o organizácii miestneho referenda
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.

7 . Predloženie návrhu VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste na území obce Lipovec
Starostka predložila návrh VZN č.3/2022 obce Lipovec o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Lipovec. Nakoľko VZN o
činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na
území obce Lipovec v minulosti nebolo, a je potrebné dodržať zákon na základe toho Obecné zastupiteľstvo
v Lipovci na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) vydáva toto VZN č.3/2022 pre územie
obce Lipovec. Po prečítaní návrhu VZN č.3/2022 nemali poslanci, žiadne námietky a ďalšia rozprava sa
nekonala dala starostka hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 24 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- návrh VZN č.3/2022 obce Lipovec o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Lipovec
- B/ - schvaľuje –
- návrh VZN č.3/2022 obce Lipovec o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Lipovec
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
8. Informácia o pripravovaných Komunálnych voľbách a Voľbách do VÚC
Starostka informovala poslancov o pripravovaných voľbách do samosprávy a VÚC. Informovla, že voľby sa
budú konať v jeden deň a to 29.10.2022 v čase od 07.00 hod do 20.00 hod. Zároveň prečítala metodický pokyn
o príprave a priebehu volieb . Tiež podotkla, že poslanci musia schváliť počet poslancov v obci na budúce
volebné obdobie ako aj úväzok starostu obce. V diskusii poslanci ponechali počet poslancov, ktorí sa budú
voliť t.j. 3 poslanci. A úväzok starostu obce určili na 60%. Ďalšia rozprava sa nekonala dala starostka hlasovať
za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 25 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- vyhlásenie spoločných komunálnych volieb a volieb do VÚC na deň 29.10.2022 v čase od 7.00 do
20.00 hod
- počet poslancov v obci Lipovec v budúcom volebnom období: na 3 poslancov
- úväzok starostu obce Lipovec v budúcom volebnom období na 60 %
B/ - schvaľuje –
-

počet poslancov v obci Lipovec v budúcom volebnom období: na 3 poslancov
úväzok starostu obce Lipovec v budúcom volebnom období na 60 %

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
9.Informácia o pripravovaných projektoch, dotáciách
Starostka informovala poslancov, ako sa vyvíja projekt na opravu miestnej komunikácie v obci. Informovala,
že ešte nebolo hodnotiace kolo, takže bližšie informácie nevie povedať. Ďalej informovala, že v najbližšej
dome bude na účet pripísaná dotácia na obnovu vyhliadky na priehrade. Poslancov informovala, že
k spolufinancovaniu by sa využil rezervný fond obce, s čím poslanci aj súhlasili a to vo výške 1000,00 eur.
Zároveň starostka informovala, že požiadala Úrad vlády SR o nenávratnú dotáciu na detské predstavenie. Ako
povedala ,, prišla výzva z Úradu vlády SR, tak sa napísal malý projekt a zaslalo sa“.
V diskusii poslanci preberali najmä opravu cesty. Žiaľ obec nemá vlastné prostriedky na opravu, preto musíme
čakať, ale starostka podotkla, že projekt, ktorý je vypracovaný bude slúžiť aj v budúcom období, ak by nám
to neprešlo. Ďalej sa riešila úprava vyhliadky a zabezpečenie projektu z VUC. Ďalšia rozprava sa nekonala
dala starostka hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 26 /2022 zo dňa 04.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
A/ - berie na vedomie –
- informáciu o projekte na opravu miestnej komunikácii v obci
- informáciu o dotácii z VÚC – BBSK
- informáciu o žiadosti na Úrad vlády SR
- použitie rezervného fondu vo výške 1000,00 eur na spolufinancovanie dotácie
B/ - schvaľuje –
- použitie rezervného fondu vo výške 1000,00 eur na spolufinancovanie dotácie

Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov 3 z 3och
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 z 3-och
za: 3 (Viera Vaculová, Petr Néma, Alena Makovníková)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomný: 0
Uznesenie bolo schválené.
10. Rôzne
Diskusii neboli, dnes žiadne príspevky ani podnety. V rámci bodov sa prebralo najnutnejšie. Preto sa nekonala
ani žiadna rozprava.
11. Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ v
Lipovci ukončila.

Viera Vaculová
zapisovateľka

Petr Néma
overovateľ

Ing. Janka Mičudová
starosta obce

Alena Makovníková
overovateľ

