
Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 27. júna 2017

Program   
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenie uznesení 

5.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

6.  Schválenie VZN obce Lipové č. 1/2017 o niektorých podmienkach predaja 

                         výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lipové

7.  Schválenie VZN obce Lipové č. 2/2017, ktorým sa upravuje predaj 

 výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok

8.  Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017

9.  Schválenie záverečného účtu obce Lipové a Individuálnej výročnej správy 

 za rok 2016

10. Úprava Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v obce   

 Lipové

11. Odpredaj pozemku parc. KN-C 643/1 k.ú. Lipové

12. Informačné a organizačné záležitosti 

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 68 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 

kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.03.2017 do 31.05.2017 a schvaľuje 
ju. 

Uznesenie č. 69 - 14/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  bez  pripomienok  plán  kontroly

hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 a schvaľuje ho. 
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k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 70 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN obce Lipové

č.  1/2017  o  niektorých  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb  na
trhových miestach v obci Lipové.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválené
všeobecne záväzné nariadenie na úradných tabuliach a riadiť sa ním.

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 71 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách návrh   VZN obce Lipové č.

2/2017 pod názvom VZN obce Lipové č. 2/2017  Trhový poriadok trhových miest na území
obce Lipové.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválené
všeobecne záväzné nariadenie na úradných tabuliach a na trhovom mieste a riadiť sa
ním.

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 72 - 14/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č.

2 rozpočtu obce Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 99.031,-- €
bežné výdavky                                                                                            95.653,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-               3.378,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                          26.237,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:    3.378,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                      22.859,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-    - 26.237,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF     22.859,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                              0,-- €
Finančné operácie celkom +/-     22.859,-- €

d.) Príjmy celkom:   121.890,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      121.890,-- €

Hospodársky výsledok +/-          0,-- €
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2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje navýšenie čerpania finančných prostriedkov
z Rezervného fondu obce Lipové v sume =3.659 eur na investičný zámer  rekonštrukcia a
modernizácia  areálu  miestneho  cintorína  v  rámci  ktorej  bude  vykonaná  úprava  povrchov
betónových plôch, vybudovania dvoch chodníkov, vybudovanie spevneného parkoviska pred
cintorínom, výmena vstupnej brány a  prestavba starej márnice na kolumbárium na celkovú
sumu čerpania z rezervného fondu =20.859,-- eur. 

 3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2017 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 73 - 14/2017
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c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016
- na bankových účtoch
- v pokladni 0,00 €
Spolu: 

- zostatok na účte sociálneho fondu 325,86 €

- zostatok na účte cenín 85,05 €
- poštové známky 0,00 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 85,05 €
- nákupné poukazy 0,00 €

32 372,54 €

32 372,54 €

1.)

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami

Bežný rozpočet
- príjmy:
- výdavky:
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)

Kapitálový rozpočet a finančné operácie
- príjmy- kapitálové 0,00 €
- výdavky – kapitálové
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Bežný rozpočet
- náklady (účtovná skupina 5)
- výnosy (účtovná skupina 6)
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)
- Splatná daň z príjmov 6,00 €
- Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2016 bez 
výhrad s nasledovnými výsledkami:

102 020,51 €
91 904,04 €
10 116,47 €

8 953,02 €
-8 953,02 €

1 163,45 €

113 575,49 €
110 593,11 €

-2 982,38 €

-2 988,38 €



zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 74 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2017 nové znenie

ods. 1 č. 14 Cenník nájmov a služieb Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v
obci  Lipové  schváleného  dňa  30.03.2007  uznesením  OZ  v  Lipovom  č.  06-03/2007  a
upraveného uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/I zo dňa 12.12.2008 nasledovne: 
 

„(1) Výška poplatkov za poskytované služby a nájomného za hrobové miesta ( v nájomnom za
hrobové  miesto  a obnovu  hrobového  miesta  zahŕňa  náklady  za  odber  vody  a  odvozu
odpadov ):
a) za prepožičanie smútočnej siene na kar                                                                     =20,-- 

€ 
b) za prepožičanie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň                                  =2,-- €
c) za nájom 1 hrobového miesta vrátane miesta pre príslušenstvo 

 hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je              =17,-- €
d) za nájom hrobového miesta pre dieťa do 10 rokov vrátane  príslušenstva
 hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je               =17,-- €
e) za nájom miesta pre urnu v zemi na dobu 10 rokov 

 za každý aj započatý 1m2, a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je             =7,-- €
f) základný poplatok za poskytnutie výklenku pre uloženie urien v kolumbáriu        =150,-- €
g) poplatok za výklenok na uloženie urny v kolumbáriu na ďalších 10 rokov                =7,-- € 
h) za nájom miesta k postaveniu hrobky na dobu 20 rokov 

 za každý aj započatý m2, a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je           =24,-- €“
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený poriadok  na

úradných tabuliach a riadiť sa ním.
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2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.)

b.) 

c.)

d.)

Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -2.988,38 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

Prevod prebytku rozpočtu obce Lipové za rok 2016 v celkovej výške =1.163,45 eur na rezervný fond 
obce Lipové. 

Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2017 vo výške nového zostatku v sume 
=32.372,54 Eur a

Výročnú správu obce Lipové za rok 2016 bez pripomienok a nariaďuje starostke obce sa týmto 
uznesením riadiť.



Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 75 - 14/2017
1.)

1.1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 8 písme. e.) zákona č. 138/1991
Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  schvaľuje  zámer  odpredaja  pozemku
nachádzajúcich sa v k.  ú.  Lipové na parcele KN-C 643/1 ostatné plochy o  výmere 638 m2

vedenej na LV č. 197 vo vlastníctve Obce Lipové s uplatnením dôvodu hodného osobitného
zreteľa Zsoltovi Baginovi, trvale bytom  Železničná 996/85, Zemianska Olča, so stanovenou
minimálnou východiskovou  cenou  minimálne =2,-  eur  za  m2,  pričom ako  dôvod  hodného
osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce:

„Parcela číslo  KN-C 643/1 ostatná plocha je zelená plocha medzi štátnou cestou na parcele
KN-C 730/1 a parcelou KN-C 643/4 vo vlastníctve žiadateľa, s ktorou priamo susedí a ktorú
žiadateľ  už  teraz  používa  ako  parkovisko  pre  svojich  zamestnancov,  ktoré  tam  chce
legalizovať. Keďže parcela sa nachádza na katastrálnom území obce Lipové v jej extraviláne,
ale pritom v intraviláne obce Zemianska Olča, je pre Obec Lipové nepoužiteľná a z tohoto
dôvodu prebytočná.  Navyše, ako vlastníkovi pozemku vyplýva obci Lipové sa starť  o jeho
kosenie a údržbu, čo z dôvodu jej umiestnenia v obci Zemianska Olča nie je možné ale čo v
súčasnosti robí žiadateľ”.

1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na
úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15
dní nepretržite.
1.3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce na jeho najbližšom zasadnutí
predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy k schváleniu.

2.) 
2.1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 1 písme. a.) zákona č. 138/1991

Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  schvaľuje  zámer  odpredaja  pozemku
nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové na parcele KN-C 643/41 ostatné plochy o výmere 102 m2

vedenej na LV č.  197 vo vlastníctve Obce Lipové formou verejnej súťaže  so  stanovenou
minimálnou východiskovou kúpnou cenou =2,- eur za m2. 

1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na
úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15
dní nepretržite.

1.3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce na jeho najbližšom zasadnutí
predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy s možnými záujemcami k schváleniu. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   
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k bodu rokovania č. 12 c): 

Uznesenie č. 76 - 14/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2017 zmenu bodu

2 čl. 5 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Lipovom a členov jeho komisií, ktorý znie: 

„Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1), 2) a 3) týchto Zásad sa vyplácajú
mesačne  (ako  pravidelný  príjem)   alebo  v  intervale  určenom  poslancom  vo  svojom
prehlásení  (ako nepravidelný  príjem),  poukázaním na účet  poslancov v peňažnom ústave
alebo v hotovosti z pokladne obce vo výplatných termínoch Obecného úradu Lipové, t.j. 15.
dňa v mesiaci.“

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

V Lipovom, 27. júna 2017 

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