
Uznesenia zo 15. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 09. októbra 2017

Program   (po doplnení)  :
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2017

5. Úprava rozpočtu č. 3 obce Lipové na rok 2017 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 

                        2016 - 2022

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

8. Informačné a organizačné záležitosti 

9. Diskusia

                  10. Schválenie uznesení

                  11. Ukončenie

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 77 - 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Monitorovaciu  

správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2017 a schvaľuje ju. 

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 78 - 15/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy 

č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy  95.532,-- €
bežné výdavky                                                                                                                           93.430,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-                2.102,-- €

b.) kapitálové príjmy      1.276,-- €
kapitálové výdavky                                                                                                                         26.237,-- €  
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:     

2.102,-- €
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                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                      22.859,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-            - 24.961,-- €

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

d.) Príjmy celkom:       119.667,-- €
Výdavky celkom:                                                                                                                       119.667,-- €

Hospodársky výsledok +/-          0,-- €

2.) 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. 6: 

Uznesenie č. 79 - 15/2017
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 a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 80 - 15/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie potvrdený záujem len jedného, a 

to pôvodného žiadateľa, p. Zsolta Bagina, o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 643/1 ostatné 
plochy o celkovej výmere 638 m2  vedeného na LV č. 197 Katastrálneho odboruOkresného 

úradu v Komárne vo vlastníctve Obce Lipové, a to na základe svojho zverejneného  zámeru  o 
odpredaj tohto pozemku v zmysle svojho  uznesenia č. 75-14/2017 zo dňa 27.06.2017 a § 9a 
ods.8 písm. e. zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s uplatnením 
nasledovného dôvodu hodného osobitného zreteľa: „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 
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pre svojich zamestnancov, ktoré tam chce legalizovať. Keďže parcela  sa  nachádza  na 
katastrálnom území obce Lipové v jej extraviláne, ale v intraviláne obce Zemianska Olča,  je pre 
Obec Lipové nepoužiteľná a z tohoto dôvodu prebytočná. Navyše,  ako  vlastníkovi pozemku, 
vyplýva obci Lipové sa starať o jeho kosenie a údržbu, čo  vzhľadom na  jej umiestnenie v  obci 
Zemianska Olča nie je možné, ale čo v súčasnosti robí žiadateľ”, ktorý bol na úradných tabuliach, 
a to pred Obecným úradom Lipové, na elektronickej úradnej tabuli na adrese www.lipove.sk a 
na  Centrálnej úradnej elektronickejtabuli  na  portáli cuet  .slovensko.sk,  zverejnený  v  dňoch 
19.07.2017 až 03.08.2017.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou schvaľujeodpredaj 
pozemku parc. č. KN-C 643/1 ostatné plochy o celkovej výmere 638 m2 vedeného  Okresným 
úradom Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Lipové a k.ú. Lipové vedeného 
na LV č. 197 Katastrálneho odboru Okresného úradu v Komárne vo vlastníctve Obce 
Lipové, záujemcovi Zsoltovi Baginovi rod. Bagin, nar. 21.12.1976, r.č. 761221/XXX,  trvale 
bytom Železničná 996/85, 946 14 Zemianska Olča, občanovi Slovenskej  republiky,  v  celosti a 
schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo výške =2,00  Eurá/m2 t.j.  celkom  =1276,--Eur 
(slovom Jedentisícdvestosedemdesiatšesť Eur).  
  3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zverejniť toto uznesenie na 

úradných tabuliach a následne zrealizovať odpredaj za uvedených podmienok a tiež jej  
ukladá povinnosť podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanom predaji.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

k bodom rokovania č. 8 a 9: 

Uznesenie č. 81 - 15/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom doporučuje  starostke  obce  prehodnotiť  príspevky 

odoznelé v bodoch 8 a 9 rokovania Obecného zastupiteľstva v Lipovom a podľa možností ich 
postupne plniť. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

V Lipovom, 9. októbra 2017 

Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                        starostka obce
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http://www.lipove.sk/
http://cuet.slovensko.sk/

