
U Z N E S E N I A
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 8. decembra 2018
Prítomní:             Podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ---
Ospravedlnení: ---

Program :
1.) Otvorenie - Štátna hymna Slovenskej republiky
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
4.) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk predsedu miestnej volebnej komisie 

a  odovzdanie insígnií
5.) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky 

obce
6.) Zabezpečenie účinnosti ustanovení zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (Nariadenia GDPR)
7.) Vystúpenie novozvolenej starostky 
8.) Schválenie programu
9.) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba členov komisií
10.) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 
voľba jej členov

11.) Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v §12 ods. 
1 a 2

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 odmeňovania poslancov
15.) Schválenie návrhu VZN obce Lipové č. 1/2018, ktorým sa mení a upravuje VZN obce 

Lipové č. 1/2011 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad pre rok 2019

16.) Schválenie návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2019 a vzatie na vedomie návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2020 a 2021

17.) Informačne a organizačné záležitosti
18.) Diskusia
19.) Schválenie uznesení
20.) Ukončenie

k bodom rokovania č. 3, 4, a 7: 

Uznesenie č. 01 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
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a.) berie na vedomie
1.) výsledky volieb starostu a volieb do 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
- Anna Elogová
- Eva Kašičková
- Bc. Zdenka Pavleová
- JUDr. Zuzana Smatanová
- Daniela Szabóová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 02 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

a.) zriaďuje komisie, a to:
     1.) Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti

2.) Komisia pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok.   

b.) určuje:
     1.) Náplň práce Komisie pre kultúru a sociálne záležitosti: Organizovanie kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatí pre obyvateľov a návštevníkov obce. Rozhodovať o 
poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Spolupodielať sa pri tvorbe smerníc a 
iných vnútorných noriem Obce Lipové na úseku kultúry, športu a sociálnych vecí a iných 

súvisiacich oblastí. 

     2.) Náplň práce Komisie pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok:  
Spolupodielať sa na tvorbe a úprave rozpočtov obce, smerovaní ekonomického a  
investičného vývoja  obce na budúce obdobia. Zabezpečovať verejný poriadok v obci, 

riešiť sťažnosti, podnety a priestupky občanov v rámci zákonov. Spolupodielať sa pri 
tvorbe smerníc a iných vnútorných noriem Obce Lipové na úseku ekonomiky, financií, 
majetku, verejného poriadku a iných súvisiacich oblastí.  

c.) volí
     1. ) a.) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p.  Evu Kašičkovú

b.) členov komisie: Bc. Zdenku Pavleovú a Annu Elogovú

2. ) a.) predsedu  Komisie  pre ekonomiku, investičné zámery  a verejný poriadok p. JUDr. 
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Zuzanu Smatanovú
b.) členov komisie: Bc. Zdenku Pavleovú a Danielu Szabóovú 

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 03 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

b.) volí členov komisie z poslancov: Anna Elogová, Eva Kašičková a Daniela Szabóová 

c.) ukladá komisii každoročne na prvom zasadnutí OZ konanom po 31. marci predložiť     
 zastupiteľstvu svoje zistenia v zmysle ustanovení zákona č.  357/2004 Z.z. o ochrane       
 verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejných funkcionárov v znení neskorších     

          predpisov.

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 04 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) berie na vedomie rozhodnutie starostky obce ustanoviť JUDr. Zuzanu Smatanovú ako 
zástupcu starostky

b.) 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. 05 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje zástupcu starostu na podpisovanie pracovných 

ciest starostky obce.

k bodu rokovania č. 13: 

Uznesenie č. 06 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o 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 Dáši Kovácsovej vo výške =788,- eur.

Uznesenie č. 07 – 01/2018
a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje  v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. 
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z. v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu starostky Dáši Kovácsovej za ne- 
vyčerpanú dovolenku:
·         za rok 2017 v rozsahu 25 dní

·         za rok 2018 v     rozsahu 25,50 dní 

Spolu:                                52,55 dní

 Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku : 

• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 52,50 dní 
• počet hodín za deň : 3,75 hod. 
• priemerný hodinový plat : 8,9950 eur/hod.
• preplatená náhrada : 53,15 x 3,75 x 8,9950 = 1770,94 eur.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku realizovať rozpočtovým opatrením starostky obce z nevyčerpaných výdajov 
schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.

k bodu rokovania č. 14: 

Uznesenie č. 08 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom:
a.) berie na vedomie prehlásenie všetkých poslancov Obecného  zastupiteľstva  v 

Lipovom, že  počas  vykonávania  svojich  poslaneckých  mandátov  a  členstiev  v  komisiách 
obecného zastupiteľstva v Lipovom si nárokujú vyplácanie odmien v zmysle internej smernice č. 
3/2011 Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  a  členov  jeho 
komisií.

 b.) berie na vedomie prehlásenie všetkých poslancov, že vyplácanie odmien v zmysle čl. 2 
a čl. 3 požadujú pravidelne, ako pravidelný príjem. 

k bodu rokovania č. 15:

Uznesenie č. 09 -     01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje VZN obce Lipové č. 1/2011 pri uplatňovaní  

zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  
drobný stavebný odpad nasledovne:
1.) V prvej časti v § 1 v bode 1 mení rok 2018 na rok 2019. 
2.) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2018 na rok 2019. 
3.) V § 16 ods. 2 písm. f.) sa v prvej vete za slovo podnikateľ vkladá text “ ktorý nemá v obci   

 trvalý alebo prechodný pobyt, a“.
4.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 11, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 09-01/2018 dňa 
08.12.2018, a to schválením VZN Obce Lipové č. 1/2018 je účinná dňom 01. januára 2019.

k bodu rokovania č. 16:
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Uznesenie č. 10 - 01/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce  
Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy  82.119,-- €
bežné výdavky                                                                                                                           82.119,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-           0,-- €

b.) kapitálové príjmy           0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                                                                    0,-- €      
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:           

0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                               0,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-                

0,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF                
0,-- €

finančné výdavkové operácie                                                                                                                    
0,-- €

Finančné operácie celkom +/-                0,-- €

d.) Príjmy celkom:        82.119,-- €
Výdavky celkom:                                                                                                                         82.119,-- €
Hospodársky výsledok +/-           0,-- €

 2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2020 a 2021 ako vyrovnané s nasledovnými parametrami:

          2020                                  
2021

a.) bežné príjmy  81.015,-- €  81.015,-- €
bežné výdavky                                                                                 81.015,-- €                     81.015,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-  0,-- €   0-- €

b.) kapitálové príjmy           0,-- €  
0,-- €

kapitálové výdavky                                                                                        0,-- €                                     
0,-- €     

z toho: z prebytku bežného rozpočtu:  0,-- €  
0,-- €

                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                      0,-- €                                 0,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-       0,-- €  0,-- €
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c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF      0,-- €  0,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                      0,-- €                                 0,-- €
Finančné operácie celkom +/-      0,-- €  0,-- €

d.) Príjmy celkom:      81.015,-- €  81.015,-- €
Výdavky celkom:                                                                               81.015,-- €                     81.015,-- €

Hospodársky výsledok +/-               0,-- €  0,-- €

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňovať 
program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom dopĺňa internú smernicu č.  3/2012  čl.  7  ods.  1  o 
písmena e./ a f./, ktoré znejú: 
„e /za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“ a  
„f /za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“. 
Ďalej dopĺňa čl. 7 o bod č. 4.) ktorý znie „K vyplácaniu odmien podľa bodu 1 písm. f./ až d./  
rozhodne starosta  obce podľa výsledkov hospodárenia Obce Lipové v danom roku,  pričom 
výška odmien a termíny ich vyplatenia sa riadia príslušným zákonom“

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom stanovuje účinnosť úpravy smernice na deň 01.01.2019. 
5.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet 

obce Lipové na rok 2019 a riadiť sa ním. 
Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2019 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

k bodu rokovania č. 17:

Uznesenie č. 11 - 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) berie na vedomie predloženú žiadosť daňovníka Gabriel Frühvald – STAVEBNINY, so 

sídlom Topoľníky o  odpustenie vyrúbeného úroku  z omeškania za  neskorú  úhradu dane z 
nehnuteľností  za  rok  2018  a  predložené  doklady  o  doručení  rozhodnutia,  ktorým  bola 
daňovníkovi daň na rok 2018 vyrubená.

2.) nariaďuje starostke pri rozhodovaní o predmetnej úľave postupovať v zmysle ustanovení 
§ 157 zákona 563/2009 Z.z. zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyzvať daňovníka k dokladovaniu nutných 
skutočností. 

3.)  nariaďuje  starostke  obce  podať  mu  správu  o  vydanom rozhodnutí  o  žiadosti  o  
odpustenie úroku z omeškania na jeho najbližšom zasadnutí.

Uznesenie č. 12 - 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) vyjadruje svoj nesúhlas s podmieňovaním úhrad miestnych daní a poplatkov za rok 2018 

daňovníkom Ing.  Karolom Chvostálom,  trvale  bytom Pezinok,  s  vyriešením jeho sťažnosti 
ohľadne „narúšania súkromia verejným osvetlením obce Lipové“.  

2.) súhlasí s postúpením jeho sťažnosti k vyriešeniu príslušnej komisii.
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 3.) nariaďuje starostke s uznesením oboznámiť daňovníka.

V Lipovom, 8. decembra 2018 

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