
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 19. mája 2017

č. 13/2017

V Lipovom, 19. mája 2017

Dáša  K o v á c s o v á
    starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 19. mája 2017
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   ---
Neospravedlnení: ---
Program   

1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN Obce Lipové č. 1/2015 o 
 trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

  trhových miestach a upozorneia prokurátora na nedodržiavanie  
  niektorých ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 

 výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach...

5.) Diskusia

6.) Schválenie uznesení

7.) Ukončenie

1.  Otvorenie
Riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v Lipovom  otvorila  starostka  obce  Dáša

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  všetkých  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  požiadala  poslancov  o  schválenie  resp.  o  doplnenie  programu  zasadnutia.

Následne poslanci schválili program bez pripomienok. 
Ako overovatelia boli určení poslanci p. Jozef Pastír a p. Zdenka Pavleová. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie nikto nevystúpil.

4. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN Obce Lipové č. 1/2015 o trhovom 
poriadku   a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a 
upozorneia prokurátora na nedodržiavanie niektorých ustanovení zákona č. 
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach

Tak  ako  už  bolo  starostkou  obce  oznámené  na  predchádzajúcom  rokovaní  obecného
zastupiteľstva,  prebehla  na  obecnom  úrade  previerka  stavu  zákonnosti  v  postupe  a
rozhodovaní obce Lipové vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o
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podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení iných
zákonov (ďalej len “zákon”). Obecný úrad, na základe požiadavky okresnej prokuratúry, jej
predložil  prípslušné  VZN  spolu  s  príslušnou  spisovou  agendou  povoľovania  predaja
ambulantného  predaja.  Následne,  po  kontrole,  boli  závery  kontroly  prerokované
splnomocneným  referentom  obecného  úradu  p.  Belanom  s  previerku  vykonávajúcou
prokurátorkou JUDr. Mažárovou. So závermi z uvedeného prejednania výsledkov kontroly a s
ďalším postupom prokuratúry ako i samotnej obce, boli poslanci v krátkosti oboznámení už na
spomínanom ostatnom zasadnutí.

Tiež  boli  upovedomení,  že  prokurátorka  vypracuje  protest  prokurátora  voči  vyššie
uvedenému  VZN  a  upozornenie  prokurátora,  ktoré  bude  musieť  prerokovať  obecné
zastupiteľstvo a vyjadriť sa k nim.

Spomínané  dokumenty  –  protest  prokurátora  voči  VZN  Obce  Lipové  č.  1/2015  a
Upozornenie  prokurátora  na  nedodržiavanie  niektorých  ustanovení  “zákona”  -  boli  obci
doručené dňa 4. mája 2017 a skeny uvedených materiálov boli poslancom zaslané elektronicky
pred konaním tohoto  zasadnutia.  Z tohoto  dôvodu starostka zvolala  dnešné zasadnutie,  na
ktorom sa  majú  poslanci  vyjadriť  k  upozornenie  ako  aj  k  samotnému  protestu.  Starostka
navrhuje, aby sa obecné zastupiteľstvo stotožnilo so závermi prokuratúry a konalo tak ako je
uvedené v proteste,  a teda aby v ňom uvedenom termíne prijalo dve nové všeobecne záväzné
nariadenia a staré zrušilo ku dňu účinosti nových všeoebcne záväzných nariadení. 

Zároveň pripomenula,  že  uvedené upozornenie  prešla  spolu  s  referentom p.  Belanom a
spolu prijali opatrenia, ktoré by v budúcnosti zamedzili nedodržiavanie ustanovení “zákona”.
Následne vyzvala poslancov, aby sa k uvedemu vyjadrili.

V následnej diskusii poslanci vzali predmetné správy viac menej  na vedomie a súhlasili s
návrhom starostky v plnej miere.

5. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil.

6. Schválenie uznesení
Následne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu uznesení: 

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 67 - 13/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd

69/17/4401-3  zo  dňa  26.   04.  2017  na  nedodržiavanie  niektorých  ustanovení  zákona  č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmenen a doplnení  zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský
zákon) v znení neskroších predpisov a iné (ďalej len “zákon”) a v plnej miere mu vyhovuje. 
 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  obce  vykonať  opatrenia  na
dodržiavanie ustanovení zákona a oboznámiť s nimi obecné zastupiteľstvo.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v plnej miere vyhovuje protestu prokurátora č. Pd
68/17/4401-3 zo dňa 26.  04.  2017 voči  Všeoebcne záväznému nariadeniu Obce Lipové č.
1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území obce Lipové a ukladá starostke vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvo k
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schváleniu návrhy všeoebcne záväzných nariadení v zmysle  ustanovení 
- § 3 ods. 8 zákona o predaji výrobkov a o poskytovaní služieb na trhových miestach na

území obce Lipové a
- § 5 odst 1 zákona o trhovom poriadku (trhový poriadok),

a to v lehote uvedenej v proteste prokurátora.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín k bodu 1: Ihneď

Termín k bodu 2: 03.08.2017

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

11.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 19. mája 2017 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ     Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                                    starostka obce

Overovatelia: .................................................................................................................................

                      p. Jozef Pastír p. Zdenka Pavleová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Protest prokurátora č. Pd 68/17/4401-3
3.            Upozorneie prokrátora č. Pd 69/17/4401-3
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