
Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 2. januára 2015

Program :
.1 Otvorenie - Štátna hymna Slovenskej republiky
.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
.3 Spomienka na zosnulého poslanca obecného zastupiteľstva
.4 Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
.5 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk doterajšieho starostu a odovzdanie 

insígnií
.6 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce
.7 Vystúpenie novozvolenej starostky
.8 Schválenie programu
.9 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
.10 Zriadenie komisií a voľba členov komisií
.11 Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v § 12 
.12 Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce
.13 Schválenie platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
.14 Schválenie zásad odmeňovania poslancov
.15 Diskusia
.16 Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

k bodom rokovania č. 4, 5 a 6: 

Uznesenie č. 01 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

A.) berie na vedomie

1. výsledky volieb starostu a volieb do orgánov obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B.) konštatuje, že 

1.) Novozvolená starostka obce Lipové Dáša Kovácsová zložila zákonom predpísaná sľub 
starostu obce.

2.) Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Lipovom
- Jozef Pastír

1



- Ing. Štefan Pavle
- Zdenka Pavleová
- JUDr. Zuzana Smatanová
- Jana Szabóová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 02 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

A.) zriaďuje komisie, a to:

     1.) Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti

2.) Komisia pre ekonomiku a verejný poriadok.   

B.) volí
     1. ) a.) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p. JUDr. Zuzanu Smatanovú 

b.) členov komisie: a) poslancov: Zdenku Pavleovú 
b) a iných osôb: Ján Belan, ktorý svoj súhlas vyjadrí účasťou na jej 

prvom zasadnutí, čím sa stane členom komisie 
2. ) a.) predsedu  Komisie  pre ekonomiku a verejný poriadok  p. Ing. Štefana Pavleho

b.) členov komisie: a) poslancov: Jozefa Pastíra a Janu Szabóovú 

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 03 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom poveruje zástupcu starostky zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.  2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta  a ods.  6 tretia  veta)  zákona SNR č.  369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

k bodu rokovania č. 12: 

Uznesenie č. 04 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje zástupcu starostu na podpisovanie pracovných ciest
starostky obce.

k bodu rokovania č. 13: 

Uznesenie č. 05 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o  
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právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších  
predpisov  v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred  
voľbami mesačný plat starostky obce Dášy Kovácsovej vo výške =450,- eur.

k bodu rokovania č. 14: 

Uznesenie č. 06 – 01/2015
a.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  upravuje  internú  smernicu  č.  3/2014  Zásady  

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstba v Lipovom a členov jeho komisií podľa  
návrhu, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
 b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie prehlásenie poslancov – Ing. Štefana
Pavleho, Zdenky Pavleovej a JUDr. Zuzany Smatanovej -  že svoj mandát poslanca Obecného 
zastupiteľstva v Lipovom budú vykonávať bez nároku na odmenu. 

V Lipovom, 2. januára 2015

Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 
                                                                                                                  starostka obce
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