
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 08. marca 2019
Program   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Majetkoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemku vo vlastníctve p. 
Ondreja Kacsána pred kultúrnym domom.

6. Podanie informácia o stave projektu WiFi pre teba 

7. Podanie informácie o možnosti majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov neznámych vlastníkov v intraviláne obce Lipové

8. Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019

9. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

10. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

11. Schválenie plánu činnosti kultúrnej komisie na rok 2019

12. Informačné a organizačné záležitosti 
- informácia o riešenie sťažnosti Ing. Karola Chvostála na verejné       
osvetlenie (na narúšanie súkromia verejným osvetlením)

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 13-02/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  žiadosť  p.  Ondreja  Kacsána,  trvale 
bytom Lipové č.  31 o vysporiadanie majetko-právneho vzťahu k parcele  č.  KN-C č.  91/2 
ostatné plochy o celkovej výmere 335 m2 v jeho vlastníctve vedenej na LV 52, a na základe 
záverov rokovania komisie pre ekonomiku, investičnú činnosť a verejný poriadok nariaďuje 
starostke obce predložiť žiadateľovi buď návrh na odkúpenie jeho pozemku za celkovú sumu 
=500,- eur, alebo návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s výškou ročného nájmu v sume =10,- 
eur s doplatením nájomného za tri predchádzajúce roky. 

Zároveň zaväzuje starostku obce podať správu o výsledkoch rokovania so žiadateľom a k 
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predloženiu návrhu samotných zmlúv pred ich uzavretím.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 14-02/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje nasledovné stanovisko: 

Obecné zastupiteľstvo vo veci usporiadania pozemkov v k.ú. obce Lipové v intraviláne obce 
Lipové vedené na LV č. 80 Stavebného a bytového družstva kolonistov Bratislava:

 parc.č. KN-C 30/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4169 m2

 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2

 parc.č. KN-C 30/4 orná pôda o výmere 2562 m2

 parc.č. KN-C 30/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2

 parc.č. KN-C 30/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6582 m2   

 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2 

 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2    

 parc.č. KN-C 314/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4913 m2   

 parc.č. KN-C 314/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 401 m2 

 parc.č. KN-C 314/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2   

 parc.č. KN-C 314/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 747 m2   

 parc.č. KN-C 318/2 záhrada o výmere 190 m2 . 

 parc.č. KN-C 319/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 

 parc.č. KN-C 320/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 839 m2      

 parc.č. KN-C 320/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 .   

 parc.č. KN-C 321/1 záhrada o výmere 180 m2 .        

 parc.č. KN-C 322/1 vodná plocha o výmere 1625 m2 

 parc.č. KN-C 322/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2 

 parc.č. KN-C 329/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2 .    

 parc.č. KN-C 329/2 záhrada o výmere 226 m2  

 parc.č. KN-C 330 záhrada o výmere 690 m2 .  

 parc.č. KN-C 340/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 433 m2 

2



 parc.č. KN-C 544/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4063 m2   

 parc.č. KN-C 544/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1001 m2 a 

 parc.č. KN-C 544/6 záhrady o výmere 2895 m2 , 

ktoré tvoria verejné priestranstvá v strede obce Lipové, na osade Rakytie, pri kultúrnom dome 
a ako aj pod stavbou kultúrneho domu, prehlasuje, že tieto priestory už od prevzatia majetku 
štátu  do  majetku  obce  obhospodaruje.  Vynakladá  finančné  prostriedky  na  čistenie 
a udržiavanie týchto pozemkov. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce vykonať úkony k prevodu 
pozemkov  uvedených  v  bode  1.)  tohto  uznesenia  a  podať  o  nich  správu  obecnému 
zastupiteľstvu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 31.12.2019   

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 15-02/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje upravený návrh úpravy č. 1 rozpočtu 
obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   91.762,00
Celkové výdavky                                                                                                                91.762,00    
Celkový prebytok / schodok            0,00

 
Celkové príjmy bez čerp. RF    90.512,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       91.762,00    
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00

 
Bežné príjmy   90.512,00
Bežné výdavky                                                                                                                     89.442,00    
Celkový prebytok / schodok       1.070,00

Kapitálové príjmy                0,00
Kapitálové výdavky                                                                                                             2.320,00  
Celkový prebytok / schodok     - 2.320,00
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Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície: 

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Kuchynská linka v KD v sume   =1.070,- €

Finančné príjmové operácie             1.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                          0,00
Celkový prebytok / schodok    + 1. 250,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  čerpanie  finančných prostriedkov  z 
Rezervného fondu obce Lipové v sume 1.250,-- eur na nasledovné investičné zámery, a to:
- na odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 91/2 od Ondreja Kacsána v sume =500,- eur a
- na spoluúčasť obce Lipové na zriadenie bezdrôtového internetu v rámci programu WiFi pre 
teba v sume =750,-- eur.. 

3.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť  schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2019  č.1 a riadiť sa ním. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 16-02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 20.05.2018 do 31.12.2018 a schvaľuje 
ju. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 17-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 
Uznesenie č. 18-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  bez  pripomienok  plán  činnosti 
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom na rok 2019 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 12: 

Uznesenie č. 19-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie správu komisie pre ekonomiku, 
investičnú činnosť a verejný poriadok ohľadne riešenia sťažnosti Ing. Karola Chvostála, trvale 
bytom  Pezinok,  na  narúšanie  jeho  súkromia  verejným osvetlením  na  dome  č.  47  v  jeho 
vlastníctve.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom súhlasí  s  navrhovaným riešením sťažnosti,  a  to  s 
odstránením a preložením osvetľovacieho bodu spred domu č. 45. 

Zodpovedná: starostka obce
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  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 20-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie prehlásenie poslankyne Daniely 
Szabóovej  podľa  bodu  2  čl.  5  internej  smernice  č.  3/2011  Zásad  odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom,
 ktorým žiada zmenu spôsobu vyplácania  jej  odmeňovania  ako poslankyne z 
pravidelného príjmu na nepravidelný s ročným intervalom vyplácania, t.j.  za mesiac 
december a
 ktorým žiada zmenu termínu vyplácania odmien aj pre jej doteraz nepravidelný 
príjmem z titulu členky komisie pre ekonomiku, investície a verejný poriadok s ročným 
intervalom vyplácania, t.j. za mesiac december
a schvaľuje ich.
 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zabezpečiť zmenu zmenou statusu 
p. Daniely Szabóovej v evidencii Sociálnej poisťovne a v príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 31.03.2019

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 8. marca 2019 

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