
Uznesenia zo 5. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 17. septembra 2015

Program :

1.) Otvorenie – schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
2.) Interpelácie

3.) Kontrola plnenia uznesení

4.) Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly do 31.08.2015

5.) Úprava internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce 
 Lipové“

6.) Úprava výšky sadzieb a druhov nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové

7.)  Informácia o stave vypracovávania Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Lipové

8.) Správa o činnosti kultúrnej komisie od posledného zasadnutia OZ

9.)  Správa o čerpaní rozpočtu obce Lipové k 17. 09.2015 (doplnený bod)

10.)   Informačné a organizačné záležitosti

11.) Diskusia

12.) Schválenie uznesení

13.) Ukončenie

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 22 – 05/2015
a.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  predloženú  správu  

hlavného kontrolóra  Obce  Lipové  o  vykonanej  kontrole  hospodárenia  Obce  Lipové  za  
obdobie od 20. júna 2015 do 31. augusta. 2015.

b.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený plán kontroly 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.

  
Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 23 – 05/2015
Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom neschvaľuje  predloženú úpravu internej  smernice  č.  

3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce Lipové“.
Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 2 Proti: 1 Zdržal sa: 2

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 24 – 05/2015
1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  prílohu  č.  1  Zásad  hospodárenia  s  

majetkom obce  a  s  majetkom  štátu  zvereným  obci  Lipové,  ktoré  prijalo  Obecné  
zastupiteľstvo v Lipovom uznesením č.  18-77/2002 dňa  25.01.2002,  pričom preberá text  
článkov 1 až 8 Všeobecne záväzného nariadenie č. 5/2008 o určení sadzieb nájomného za 
prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve  resp.  v správe obce Lipové,  
schváleného dňa 12.12.2008 uznesneím č. 49-12/2008/II s nasledovnými úpravami: 

a.) Článok 3
1.)  Výška nájomného za náhodný a jednorazový prenájom zasadačky v budove obecného  
úradu sa stanovuje najmenej na =20,- €.
2.)  Výška nájomného za náhodný a jednorazový prenájom malej  sály kultúrneho dome sa  
stanovuje  najmenej na =50,- € a
3.) Výška nájomného za náhodný a jednorazový prenájom veľkej sály kultúrneho domu sa  
stanovuje najmenej na =100,- €.

b.) Článok 4 bod 2.)
2.) Ročná sadzba nájomného za 1 m2 pozemku, označeného v katastri nehnuteľností ako orná 
pôda vo vlastníctve resp.  v správe obce Lipové (bez pripočítania cien služieb) sa stanovuje na 
sumu =130,- €/ha,
s účinnosťou od 01.10.2015.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle bodu 1. tohto uznesenia dopĺňa § 9 Zásad 
hospodárenia s majetkom obce a s majetkom  štátu  zvereným  obci  Lipové,  ktoré  prijalo  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom uznesením č. 18-77/2002 dňa 25.01.2002, o bod 5, ktorý 
znie:

5.) Druh a výška nájomného sa určuje podľa prílohy č. 1 týchto zásad.,
a §  15 o bod 4.), ktorý znie

4.) Príloha č.1 podľa § 9 bod 5 týchto zásad nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2015.

 3.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ruší  dňom  30.  09.  2015  Všeobecne  záväzného
nariadenie č.  5/2008  o  určení  sadzieb  nájomného  za  prenájom  nebytových  priestorov  a
pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové, schváleného dňa 12.12.2008 uznesneím
č. 49-12/2008/II.
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4.)   Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom ukladá  vykonať  analýzu  uzavretých nájomných
zmlúv Obce Lipové na ornú pôdu s PD Sokolce, resp. zmlúv, ktoré PD Sokolce prevzalo pri
zlúčení od PPD Lipové, s tým, či je možné uplatniť novú výšku nájomného, t.j. 130,- €/ha pred
vypršaním platnosti nájomných zmlúv dňa 31.12.2018, a to už pre hospodársky rok 2016.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom,  ukladá  závery  analýzy  predložiť  poslancom  na
najbližšom plenárnom zasadnutí. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 25 – 05/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok prednesenú správu

predsedkyne kultúrnej  komisie  JUDr.  Zuzany Smatanovej  o  činnosti  kultúrnej  komisie  za
obdobie od 29.06.205 do 17.09.2015. 

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

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 26 – 05/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  Správu  o  napĺňaní  rozpočtu  obce  Lipové  za

obdobie od 01.01.2015 do 17.06.2015 na vedomie bez pripomienok. 
  

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

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 27 – 05/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje

a.) spoluúčasť obce Lipové na realizáciu projektu na predchádzanie vzniku odpadu žiadateľa
Združenie Dolný Žitný ostrov/ resp. Most Priateľstva – Hídverők, ktorý sa bude uchádzať o
nenávratný finančný príspevok z Organizačného programu Kvalita životného prostredia 2014
– 2020, Prioritná os 1, Aktivita B.
b.) zabezpečenie spolufinancovania obce Lipové vo výške 5 % z alikvotnej čiastky projektu
spadajúcej na aktivity týkajúce sa v obci Lipové, t.j. =1216,13 €. 
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Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: Priebežne

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 17. septembra 2015 

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