
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 08. marca 2016

č. 8/2016

V Lipovom, 08. marca 2016

Dáša  K o v á c s o v á
    starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 8. marca 2016
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Jozef Pastír, Zdenka Pavleová a Richard Nagy, hlavný kontrolór
Neospravedlnení: ---

Program   
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Prerokovanie investičného zámeru spoločnosti Darec, a.s. o umiestnení 
stavby a zrealizovaní potravinárskeho projektu s názvom „Pálenica 
Lipové“

4.  Diskusia

5. Schválenie uznesení

6. Ukončenie

1.  Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovom otvorila starostka obce Dáša

Kovácsová.  Konštatovala,  že  prítomnosťou  troch  poslancov,  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. 

Ako prvé privítala zástupcov firmy Darec, a.s., a zároveň poslancom v krátkosti objasnila
dôvod zvolania tohto mimoriadneho zasadnutia (bližšie v konkrétnom bode č. 3 rokovania). 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Na základe informácii, ktoré získala deň pred konaním tohto zasadnutia, t.j. dňa 7. marca

2016, na Regionálnej rozvojovej agentúre v Komárne a na žiadosť referenta obecného úradu,
p. Belana, navrhla program doplniť o tri body nasledovne ako: 

- bod č. 4:  Schválenie Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové,
- bod č. 5:  Informácia o možnosti čerpania dotácie na revitalizáciu verejných priestranstiev

v strede obce a 
- bod č. 6:  Informácia o Rozpočte obce Lipové na roky 2016 – 2018, čím by sa body 4. až

6. posunuli a zmenili na body 7. a 9.
Doplnenie  programu  bolo  následne  hlasovaním  troch  zúčastnených  poslancov  „za“

schválené.
Následne,  keďže  toto  zasadnutie  je  mimoriadne,  boli  určené  ako  overovateľky  znovu

poslankyne p. Eva Tóthová a p. Eva Kašičková. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

3.  Prerokovanie  investičného  zámeru  spoločnosti  Darec,  a.s.  o  umiestnení  stavby  a  
zrealizovaní potravinárskeho projektu s názvom „Pálenica Lipové“

Mimoriadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom,  bolo  zvolané  na  žiadosť
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majiteľa firmy Darec, a.s., Dunajská Streda, ktorá v našej obci, v lokalite „Hájik“ prevádzkujú
zberňu druhotných surovín. Následne jej zástupcovia objasnili poslancom dôvod ich žiadosti o
konanie tohto mimoriadneho zasadnutia: 

Firma Darec, a.s. chce rozšíriť svoju činnosť a to v oblasti potravinárskej výroby, konkrétne
má v pláne v uvedenej lokalite vybudovať pálenicu so zámerom vyrábať 50 % pálenku (s
predbežným názvom Naša pálenka) a ročnou produkciou 100 tisíc fliaš. K uvedenému zámeru
majú  zabezpečené  všetky  potrebné  certifikáty  a  ako  dozor  výroby  jedného  z  najlepších
svetových „pálenárov“.

Na  predmetný  investičný  zámer,  ktorý je  plánovaný v  celkovej  sume  137  tisíc  eur,  s
ukončením výstavby a  započatím  výroby na  jar  2017,  by mohla  firma  Darec,  a.  s.  podať
žiadosť  o poskytnutie  finančnej  dotácie  z  eurofondov.  K podaniu žiadosti  však treba mať
vydané  stavebné  povolenie,  čo  však  komplikuje  jeden  závažný problém.  Uvedenú  zberňu
firma Darec a.s. vydražila od p. Rolanda Tánczera, ktorý na uvedených parcelách začal na
základe stavebného povolenia vydaného Spoločným stavebným úradom v Zemianskej  Olči
ešte  v  roku 2007 alebo 2008 budovať hospodárske stavby pre zberňu druhotných surovín.
Následne, pri podaní žiadosti o stavebné povolenie, resp. o zmenu účelu stavby na „pálenicu“,
bolo  zistené,  že  pôvodné  stavebné  povolenie  neobsahovalo  súhlas  pozemkového  úradu  o
vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Uvedená skutočnosť bola zistená až
po vydaní nového stavebného povolenia Pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu v
Komárne,   ktoré  následne  zrušil  Okresný úrad  v  Nitre,  odbor  opravných prostriedkov.  K
začatiu  nového  stavebného  konania  je  teda  potrebný  aj  súhlas  týchto  úradov,  čo  však
podmieňuje  súhlas  obce  Lipové  s  predmetným  investičným  zámerom  na  predmetných
pozemkoch v lokalite „Hájik“. Následne poslanci požiadali zástupcov firmy o zodpovedanie
niektorých otázok,  ako napríklad,  či  firma plánuje zamestnávať  aj  občanov samotnej  obce
Lipové a či bude vykonávať „pálenie“ aj pre pestovateľov ovocných stromov v obci Lipové.
Po kladnej odpovedi, že firma plánuje prioritne zamestnávať občanov obce, cca v počte 10
zamestnancov, a že bude tiež vykonávať „pálenie“ aj pre obyvateľov obce, poslanci schválili
uvedený investičný zámer. S uvedeným zámerom za týchto podmienok súhlasil aj p. Pastír,
ktorý zaslal svoje stanovisko elektronickou poštou, a ktoré je prílohou tejto zápisnice.

Následne zástupcovia firmy Darec, a.s.  opustili rokovanie pléna.   

4. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové
Ako bolo povedané už v úvode, starostka deň pred konaním tohto zasadnutia  pracovne

rokovala s riaditeľkou Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) v Komárne, ktorá jej odovzdala
vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) obe Lipové na roky 2016
-  2022.  Uvedeného  PHSR  sa  týkala  aj  ďalšia  informácia,  ktoré  bude  prerokované  v
nasledujúcom bode, čo však podmieňuje mať schválený predmetný PHSR. Z tohto dôvodu
navrhla zaradiť tieto dva body do rokovania.

Následne v krátkosti, hlavne pre dve nové poslankyne, zhrnula celý proces vypracovávania
predmetného  PHSR.  V  prvej  etape  boli  spracovateľovi,  t.j.  RRA  v  Komárne  predložené
informácie o obci – stav a vývoj obyvateľstva, vekové zloženie, podnikatelia, SHR a iné. V
druhej etape bol všetkým obyvateľom obce rozdaný dotazník, v ktorom sa mali vyjadriť, čo by
chceli v obci mať, aké služby resp. čo by mal obecný úrad riešiť či zabezpečiť. Ako by mala
obec Lipové vyzerať o niekoľko rokov. Medzi najčastejšími oblasťami, ktoré by občania, ale
aj  majitelia  nehnuteľností  v  obci,  chceli  riešiť,  bolo  zabezpečenie  prevádzky  obchodu  s
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potravinami,  resp.  so  zmiešaným  tovarom;  autobusové  spojenie;  opatrovateľskú  službu;
rozšírenie  separovaného  zberu  odpadu;  sociálne  bývanie;  pomenovanie  verejných
priestranstiev, rozšírenie kultúrneho a spoločenského života a iné. A však najpreferovanejší
záujem,  bolo  vyriešenia  stavu  verejného  priestranstva  v  strede  obce,  prioritne  konečné
vyriešenie  stavu  okolo  nedokončeného  športového  multifunkčného  ihriska  spolu  s  jeho
hospodárskou budovou, ktoré v takomto stave kazia vzhľad obce. Keďže predmetný PHSR je
živý dokument, počíta sa s jeho priebežným dopĺňaním a aktualizáciou. V dokumente nie sú
stanovené konkrétne investičné  akcie,  ale  len určuje smer  ďalšieho rozvoja obce.  Po jeho
schválení obecným zastupiteľstvom, ho zhotoviteľ, t.j. RRA Komárno, následne predkladá na
schválenie  na  VÚC  Nitra  a  na  posúdenie  Odborom  starostlivosti  o  životné  prostredie
Okresného úradu v Komárne. 

Starostka  uviedla,  že  plnením  zámerov  PHSR  je  vlastne  aj  na  tento  rok  schválená
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. 

V rámci tohto bodu tiež oznámila, že obec dostala vyjadrenie o schválení našej žiadosti o
dosadbu  ovocnej  aleje  popri  štátnej  cesty  zo  železničnej  stanice  zo  Zemianskej  Olče  po
začiatok obce Lipové, čerešňami a lipami v rámci Programu rozvoja dediny. V rámci dotácie
má byť vybudované aj lavička a informačná tabuľa pri platane na tej istej ceste, asi v polovici
medzi obcami Zemianska Olča a Lipové, a tiež jeho odborné ošetrenie arboristom. 

Tiež poznamenala, že podľa ešte nie oficiálnych informácií, bola obci Lipové tiež schválená
dotácia na podporu cestovného ruchu z rozpočtu Nitrianskeho VÚC, v rámci ktorej by mali
byť vybudované viaceré informačné tabule,  zakúpenie dvoch člnov a vybudovanie malého
móla na tzv. „Špici“. 

5. Informácia o možnosti čerpania dotácie na revitalizáciu verejných priestranstiev v strede
obce

Následne, v spojitosti s predchádzajúcim bodom, starostka oznámila poslancom, že od
riaditeľky RRA v Komárne, bola informovaná, že tohto času bola vyhlásená i možnosť na
podanie žiadosti o finančnú dotáciu z eurofondov v 100% výške na revitalizáciu verejných
priestranstiev v sume do 36 tisíc eur. Z už vyššie uvedeného vyplýva, že najviac potrebné je
riešenie a vyriešenie vyššie uvedeného nedokončeného športového ihriska. Ihrisko v takom
stave v akom je dnes, sa vôbec nedá používať.  Navyše použitý spôsob vykonanej opravy
chýb zistených pri odovzdávaní stavby bol úplne zlý a nevhodný. Zacelenie a vyrovnanie
nerovností  smolou  a  následným  vysypaním  makadamom  už  úplne  znemožnilo  také
plánované  činnosti,  ako  korčuľovanie  sa  kolieskovými  korčuľami  či  hranie  hokeja.  Ako
mantinely bol použitý absolútne nevhodný materiál, ktorý je už teraz vo veľmi zlom stave.
Navyše,  samotný zástupcovia  zhotoviteľa,  t.j.  firmy Korekt.  a.s.,  sa  vyjadrili,  že  to  bolo
naplánované a vyhotovené „horúcou ihlou“ a sami uznali, že je to v takomto stave v podstate
nepoužiteľné. Navyše, pri samotnom zámere sa nezobrala do úvahy skutočnosť, že ihrisko o
pár rokov nebude mať jednoducho ani kto využívať. V krátkosti  povedané, je to od základu
zlé.  Miesto  toho sa  za  oveľa  menšie  finančné prostriedky mohlo  vybudovať  volejbalové
ihrisko pri futbalovom ihrisku za kultúrnym domom.

Uviedla,  že dlhý čas rozmýšľa, ako tento problém vyriešiť.  Radila  sa už s viacerými
ľuďmi a tento týždeň bude mať dokonca stretnutie so záhradnou architektkou, ktoré by nám
mohla navrhnúť nejaké riešenia revitalizácie tohto priestranstva. 

Uviedla, že ako možné riešenia zatiaľ padli návrhy ako napríklad: odstrániť mantinely a
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betónovú plochu zasypať buď makadamom alebo riečnym štrkom a postaviť na ňom lavičky
a altánky s rákosovou strechou a osadiť tam drevené tabule pre deti na kreslenie. Ďalšími
návrhmi  bolo  vybudovanie  rozhľadne  na  tejto  betónovej  ploche,  alebo  ju  využiť  na
umiestnenie sôch z dreva.  Zároveň vyvstáva tiež otázka ako naložiť s priľahlou budovou.

Nakoniec však podotkla, že ak by sa našlo riešenie a chceli by sme teda požiadať o tú
100 % dotáciu na revitalizáciu tohto priestranstva, musí  mať ako prílohu obec schválený
PHSR. Zároveň však podotkla, že žiadosť je možné najneskôr podať do termínu 6. apríla
2016!   Následne z tohto dôvodu poslanci schválili predmetný dokument a súhlasili s tým,
aby sa starostka pokúsila zistiť možnosť vyriešenia tohto problému.

6. Informácia o Rozpočte obce Lipové na roky 2016 – 2018
Následne referent informoval poslancov o niektorých veciach ohľadne rozpočtu na rok

2016 a o trojročnom rozpočte na roky 2016 – 2018.
Ako prvá informácia bola skutočnosť, že v rozpočte bola zistená chyba a to pri výpočte

odvodov do sociálnej poisťovne, kde bolo použité nesprávne percento výpočtu a to miesto
4,75 % len 2,75 %, čo činí pri všetkých mzdových nákladoch cca 500,- €. Uvedená chyba sa
začne prejavovať až v druhej polovici roka a je teda čas na jej opravu, minimálne do 31.
augusta. Ale ak by obecné zastupiteľstvo uznalo za vhodné chybu opraviť už teraz,  predložil
návrh riešenia a to presunom tejto sumy z položky „zimná údržba miestnych komunikácii“ v
sume plánovanej na zimu 2015 – 2016.  Poslanci sa však zhodli, že rozpočet sa do konca
roka bude isto ešte upravovať vo väčšom rozsahu a vtedy sa môže opraviť aj táto chyba.

Druhá informácia  resp.  len pripomenutie  bola skutočnosť,  že obec Lipové nevytvára
programový rozpočet,  čo  by bolo  v  podmienkach  našej  obce  zbytočné  a  navyše  to  bolo
schválené ešte v roku  2015 pri schvaľovaní rozpočtu obce Lipové na rok 2015 uznesením č.
08-02/2015 zo dňa 23.02.2015.

Ako tretia  informácia,  ktorá bola opomenutá  pri  schvaľovaní  rozpočtu  na rok  2016,
uvedená skutočnosť že ako východisko pre rozpočet na rok 2018, ktorý obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje ale len berie na vedomie bol rozpočet na rok 2016 bez čerpania z rezervného
fondu na strane príjmov a investícií na strane výdavkov.

7. Diskusia
V rámci diskusie už nik nevystúpil. 

8. Schválenie uznesení
Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 

k bodu rokovania č. 3: 

Uznesenie č. 43 – 08/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom dňa 08. 03. 2016 prerokovalo zámer spoločnosti Darec, 

a.s. umiestniť stavbu a zrealizovať potravinársky projekt s názvom „Pálenica Lipové“
Predmetný investičný zámer spoločnosti na novovytvorených parcelách k.ú. Lipové č. KN-

C 684/3; KN-C 684/12, KN-C 684/13, KN-C 684/14 a KN-C 684/15 podľa Geometrického 
plánu č. 203/2016, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti, obecné zastupiteľstvo podporuje a víta, 
nakoľko vytvára pracovné miesta pre miestnych obyvateľov ako aj nový príjem do rozpočtu 
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obce vo forme dane z nehnuteľností. 

Hlasovanie z 3 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 44 – 08/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  predložený  Program

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2016 – 2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať z

predmetného PHSR obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 45 – 08/2016
 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu

obce Lipové na roky 2016 – 2018 sa pre rok 2018 berie ako východisko dňa 7. decembra 2015
schválený rozpočet pre rok 2016 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v
sume 93.699 eur a s výškou výdavkov v sume 93.471 eur a s plánovaným prebytkom v sume
228 eur. 

  
Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: 

13.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 8. marca 2016 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ   Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                             starostka obce
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Overovatelia: .................................................................................................................................

                      p. Eva Kašičková v.r.  p. Eva Tóthová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Vyjadrenie sa poslanca p. Jozefa Pastíra k investičnému zámeru
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