
Uznesenia z 4. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 9. októbra 2019
Program   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Audit záverečného účtu obce Lipové za rok 2018

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce na rok 2019 k 30.06.2019 a 

 úprava č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2019

7. Žiadosť fyzickej osoby o zámenu pozemkov v lokalite Zemianska Olča na 
parcele KN-E 640

8. Vyhodnotenie plnenia úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 
2018

9. Žiadosť  o  cenovú  ponuku  obecných  parciel  v  okolí  objektu  vo  vlastníctve
manželov Podluckých v strede obce

10. Sťažnosť Ing. Karola Chvostála na spôsob vyriešenia sťažnosti

11. Žiadosť o jednorázovú sociálnu podporu

12. Informačné a organizačné záležitosti 

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 27-04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie  Správu audítora o audite účtovnej
závierky za rok 2018 bez pripomienok a schvaľuje ju.

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 28-04/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2019 a schvaľuje ju.                   

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 29-04/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy č.  3
rozpočtu obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 3 v euro 

Celkové príjmy     98.154,00
Celkové výdavky                                                                                                                  98.154,00  
Celkový prebytok / schodok             0,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF     96.904,00
Celkové výdavky                                                                                                                 98.154,00   
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00  

Bežné príjmy    96.904,00
Bežné výdavky                                                                                                                      95.834,00   
Celkový prebytok / schodok     + 1.070,00

Kapitálové príjmy                  0,00
Kapitálové výdavky                                                                                                               2.320,00    
Celkový prebytok / schodok       - 2.320,00

Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície úpravou č. 1: 

- 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,- €
Schválené a upravené investície úpravou č. 3: 
- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =200,- €
- Podanie žiadosti o dotáciu na vyhotovenie zastávok: =300,- €
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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 úpravou č. 1:

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

Schválená úprava čerpania RF na schválené investície úpravou
č. 3:

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =200,- €
- Podanie žiadosti o dotáciu na vyhotovenie zastávok: =300,- €

2.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje  v  prípade  nedostatočného  napĺňania
príjmovej  strany  rozpočtu  k  31.12.2019,  prefinancovanie  investičnej  akcie  „zhotovenie
kuchynskej linky v kuchyni v kultúrnom dome čerpaním finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce celkom v sume =1070,- €.

Zároveň splnomocňuje starostku obce vykonať úpravu jej rozhodnutím k 31.12.2019 o
čom bude informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom následnom zasadnutí.

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2019  č. 2 a riadiť sa ním. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 30-04/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom prerokovalo žiadosť Angeliky Cserepesovej,  trvale
bytom Júliusa Lorincza 2135/10, 929 01 Dunajská Streda, o zámenu pozemkov na parcelách
C-KN 639/37 a 639/62 vo vlastníctve žiadateľky a však v užívaní Róberta Veszperémiho za
pozemky parc. č. C-KN 639/61 a 639/36 vo vlastníctve obce Lipové, na ktorých je umiestnený
rodinný dom č. 52 vo vlastníctve žiadateľky, a nesúhlasilo s ich zámenou.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  ponuku  na  odpredanie  predmetných
pozemkov žiadateľke z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovuje cenu v sume =2,00
€/m2.
 Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke oboznámiť žiadateľku s týmto uznesením a
podať mu následne správu o ďalšom postupe. 

Zodpovedná: starostka obce
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  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 31-04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu o plnení
úloh  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  obce  Lipové  za  rok  2018  a  schvaľuje  ju.
                  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 
Uznesenie č. 32-04/2019

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  prerokovalo  žiadosť  realitnej  kancelárie
HALOREALITY, celoslovenská realitná kancelária o cenovú ponuku obecných parciel KN-C
30/11; 12; 13 a 17 a rozhodlo, že vzhľadom na skutočnosť, že pozemky sa nachádzajú v strede
obce v obytnej zóne, cenovú ponuku nebude stanovovať bez znalosti podnikateľského zámeru
záujemcu o odkúpenie týchto pozemkov s priľahlou budovou na parcele KN-C 30/1 a jeho
dopadov na kvalitu života tam bývajúcich občanov obce.  

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke v prípade doručenia žiadosti  o
odkúpenie vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve Obce Lipové, pozvať záujemcu o ich
odkúpenie na oboznámenie  poslancov a verejnosti  s  jeho podnikateľským plánom v danej
lokalite. 

Obecné zastupiteľstvo  nariaďuje starostke oboznámiť  žiadateľa  s  týmto uznesením a
podať mu následne správu o ďalšom postupe. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 10: 
Uznesenie č. 33-04/2019

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  urýchlene  realizovať
riešenie sťažnosti Ing. Karola Chvostála, trvale bytom Pezinok, v zmysle svojho uznesenia č.
19-02/2019 zo dňa 08. 03. 2019 a podať správu o ich realizácii.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 
Uznesenie č. 34-04/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosť p. Viktórie Mésárošovej bytom
Lipové  č.  67  o  poskytnutej  jednorázovej  pomoci  v  hmotnej  núdzi  formou  zakúpenia
palivového dreva na zimu 2019/2020 v sume =60,- €.

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke  obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  zakúpením  palivového  dreva  a  zabezpečením  jeho  dovozu  žiadateľke.  Zároveň
nariaďuje starostke podať následne obecnému zastupiteľstvo informáciu. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 9. októbra 2019

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