
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 13. júla 2018

č. 19/2018

V Lipovom, 13. júla 2018

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 mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 13. júla 2018
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Jozef Pastír, JUDr. Zuzana Smatanová
Neospravedlnení: --

Program   
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Schválenie zámeru na odpredaj pozemku v lokalite Zemianska Olča

5. Informačné a organizačné záležitosti 
6. Diskusia
7. Schválenie uznesení
8. Ukončenie

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

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

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  v  krátkosti  oboznámila  poslancov  s  dôvodmi  zvolania  tohoto  mimoriadneho 

rokovania, tak ako im to vlastne už bolo oznámené e-mailom. Poslanci nemali voči zvolaniu 
mimoriadneho zasadnutia žiadne námietky a následne schválili program rokovania tak ako bol 
predložený v pozvánke.

Ako overovatelia boli určení poslanci p. Eva Kašičková a p. Zdenka Pavleová. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.
Starostka pripomenula, že zo zasadnutia je vykonávaný zvukový záznam.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie nik nevystúpil. 

4. Schválenie zámeru na odpredaj pozemku v lokalite Zemianska Olča
Dňa 04.07.2018 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Ferenca Bakosa zo Zemianskej 

Olče o odkúpenie pozemku, na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018 zobrazený ako diel 
č. 1, ktorý bude spolu s dielom č. 2 tvoriť novovytvorenú parcelu č. C-KN 639/33 a ktorý bude 
odčlenený z parcely E-KN 640, ktorá je vo vlastníctve Obce Lipové, a to celkom o výmere 69 
m2,  ktorý sa nachádza na konci  ulice Jarná v Zemianskej  Olči.  A jedná sa o nezastavanú 
plochu za posledným domom. (viď prílohu geometrický plán),na ktorej žiadateľ plánuje po 
zakúpení časti priľahlého pozemku od p. Kohoutovej postaviť rodinný dom. Keďže sa jedná o 
plochu, ktorá nie je pre Obec Lipové využiteľná (na ploche nie je žiaden rodinný dom, a teda 
ani nie je z neho nájomné, poslanci súhlasili so zámerom jeho odpredaju, pričom stanovili 

2



cenu =2,- € za  m2.
 

5. Informačné a organizačné záležitosti
Informácia o výbere dodávateľov na schválení investičné zámery v zmysle  uznesenia  

97-18/2018 z 27. 06. 2018 
Najprv  starostka  v  krátkosti  oboznámila  p.  Zdenku  Pavleovú  so  závermi  rokovania 

ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva, čo sa týkalo schválenia investičných zámerov 
na rok 2018. 

Pre rok 2018 bolo schválené doplnenie detského parku pri kultúrnom dome o nové prvky 
a výmena okien a dverí na sále kultúrneho domu, pričom boli schválené finančné limity na 
tieto investície a zároveň ich čerpanie z rezervného fondu obce, a to na 2000 € a 4300 €. 
Následne boli vykonané prieskumy trhu, z ktorými boli poslanci na zasadnutí oboznámení.  

V  rámci  diskusie  p.  Pavleová  požiadala  o  vysvetlenie  dôvodu,  prečo  bol  zmenený 
pôvodný zámer rekonštrukcie elektroinštalácie budovy obecného úradu za výmenu okien na 
kultúrnom dome. Na uvedené jej starostka odpovedala, že všetky ponuky, ktoré získala boli 
veľmi finančne vysoké a navyše, neboli v nich zahrnuté následné stavebné práce, na ktoré v 
tomto čase obec nemá režijných zamestnancov. 

Ďalej p. Pavleová navrhla doplniť resp. upraviť vybratý zámer výmeny okien o horné 
vetračky. Starostka však namietala, že pre sálu kultúrneho domu je toto zbytočné, lebo okná 
bude možné otvárať a každé okno bude mať jednu stranu ako vetračku a uvedená zmena by 
toto predražila.   

Informácia o rokovaní so zástupkyňou firmy RECobal, s.r.o.  
Starostka  v  krátkosti  oboznámila  poslancov  so  závermi  jej  dnešného  rokovania  s 

obchodnou zástupkyňou firmy RECobal, s.r.o., ktorá zabezpečuje separovaný zber odpadu z 
obce Lipové. Črtajú sa možnosti zbierania nie len plastov ale aj skla a papiera do plastových 
vriec, pričom by “zberovka” preplácala náklady na ich zber spred domov.

6. Diskusia
V rámci diskusie už nik vystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 103-19/2018
1.1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 8 písme. e.) zákona č. 

138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  schvaľuje  zámer  odpredaja 
pozemku na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol vyhotovený firmou Geo-
pont, s.r.o. Komárno, stotožnený ako diel č. 1 o výmere 69 m2, a ktorý spolu s dielom č. 2 
bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, ktorý bude 
odčlenený z pozemku parc. č. E-KN 640 vedenej na LV 197 vo vlastníctve Obce Lipové, s 
uplatnením  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  Ferencovi  Bakosovi,  trvale  bytom 
Kolárovská  819/7,  Zemianska  Olča,  so  stanovenou  minimálnou  východiskovou  cenou 
minimálne  =2,-  eur  za  m2,  pričom  ako  dôvod  hodného  osobitného  zreteľa  stanovuje 
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nasledujúce:
„Diel č. 1 na  na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol vyhotovený firmou 

Geo-pont, s.r.o. Komárno, stotožnený ako diel č. 1 o výmere 69 m2, a ktorý spolu s dielom č. 2 
bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, je podľa 
LV č. 197 ornou pôdou, ležiacou za posledným domom na konci ulice Jarná v obci Zemianska 
Olča. Na novovytvorenej parcele C-KN 639/33 plánuje žiadateľ  následne postaviť  rodinný 
dom. Keďže parcela sa nachádza na katastrálnom území obce Lipové v jej extraviláne,  ale 
pritom 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 z dôvodu jej umiestnenia v obci Zemianska Olča nie je možné.

1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť 
na úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne 
na 15 dní nepretržite.
  1.3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  obce  na  jeho  najbližšom 
zasadnutí predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy k schváleniu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 13. júla 2018 

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

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

                      p. Eva Kašičková p. Zdenka Pavleová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti p. Jozefa Pastíra
3.  Ospravedlnenie neúčasti JUDr. Zuzany Smatanovej
4.  Žiadosť Ferenca Bakoša s geometrickým plánom č. 44250207-190/2018  
5.  Cenové ponuky na prvky do detského ihriska
6.  Cenové ponuky na výmenu okien a dverí na kultúrnom dome 
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