
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 14. augusta 2018

č. 20/2018

V Lipovom, 14. augusta 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 14. augusta 2018
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Zdenka Pavleová, JUDr. Zuzana Smatanová (telefonicky počas zasadnutia)
Neospravedlnení: --

Program  : 
1. Otvorenie

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.  Interpelácie

4.  Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemku s p. Bakosom

5.  Schválenie zámeru na odpredaj pozemku v lokalite Zemianska Olča  

 žiadateľky Denisy Károlyi 

6.  Schválenie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu (napojenie obce Lipové na

 SKV Gabčíkovo) so Zsl.vodárenskou spoločnosťou, a.s.

7.  Informačné a organizačné záležitosti 

8.  Diskusia

9.  Schválenie uznesení

10.  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-mailami. 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. Jozef Pastír a p. Eva Tóthová. 
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, resp. vystúpenie sa presunulo do bodu 8. Diskusia
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4. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemku s p. Bakosom
   Starostka  v  krátkosti  zrekapitulovala  stav  vo  veci  odpredaja  pozemku,  t.j  podľa 

geometrického plánu č.  44250207-190/2018 časť novovytvorenej parc.  č.  KN-E 639/33 vo 
výmere dielu č. 1 t.j. vo výmere 69 m2,  o ktorú požiadal p. Ferenc Bakos zo Zemianskej Olče. 
Jeho  žiadosť  sa  prerokovala  a  schválila  už  na  ostatnom  zasadnutí,  kedy  sa  určila  ako 
východisková cena za m2 2 eurá. Následne bol na úradných tabuliach zverejnený zámer Obce 
Lipové na predaj tohto pozemku. Ako jediným záujemcom o odkúpenie tohto pozemku zostal 
žiadateľ, p. Ferenc Bakos. (Návrh zmluvy bol poslancom zaslaný pred konaní zasadnutia)

Následne  poslanci  schválili odpredaj  predmetného  pozemku  žiadateľovi  a  tým zároveň 
predložený návrh kúpno-predajnej zmluvy.

5.  Schválenie zámeru na odpredaj pozemku v lokalite Zemianska Olča žiadateľky  
Denisy Károlyi 

Dňa 23.07.2018 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Denisy Károlyi zo Zemianskej 
Olče o odkúpenie pozemkov v intraviláne obce Zemianska Olča na na geometrickom pláne č.  
44250207-190/2018 zobrazené ako diely č. 1 o výmere 81 m2, č. 3 o výmere 457 m2 a č. 4 o 
výmere 297 m2,  t.j.  o  celkovej výmere 835 m2,  ktoré  budú spolu s  dielmi 5,  7  a  8  tvoriť 
novovytvorené parcely č. E-KN 639/32, 639/120 a 639/121, a ktorý bude odčlenené z parcely 
E-KN 640, ktorá je vo vlastníctve Obce Lipové. Jedná sa o zastavanú plochu a záhradu, na 
ktorej je umiestnený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľky (viď prílohu geometrický plán). 
Keďže sa jedná o plochu, ktorá nie je pre Obec Lipové využiteľná a žiadateľka pravidelne a v 
správnej výške počas  celého obdobia nájmu uhrádzala nájomné za tieto  pozemky,  a tiež v 
zmysle  uznesenia  OZ  v  Lipovom  č.  55-11/2005  zo  dňa   22.04.2005,  ktorým  Obecné 
zastupiteľstvo v Lipovom ponúklo vlastníkom rodinných domov  k odkúpeniu si predmetné 
parcely pod ich domami, poslanci súhlasili so zámerom ich odpredaja, pričom stanovili cenu 
=2,- € za  m2.  (Žiadosť o odkúpenie pozemkov spolu s geometrickým plánom bol poslancom 
zaslaný pred konaní zasadnutia)

6.  Schválenie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu (napojenie obce Lipové na  SKV  
Gabčíkovo)  so  Zsl.vodárenskou  spoločnosťou,  a.s.,  informačné  a  organizačné  
záležitosti

Dňa 09.08.2018 bol na obecný úrad od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a s. 
Nitra doručený návrh zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu “Lipové – vodovod”, ktorý 
obec Lipové vybudovala v roku 1997 ako napojenie vodovodu obce Lipové na Skupinový 
vodovod Gabčíkovo - časť od obce Sokolce k hydroglobusu Lipové. Obec v Lipovom mala už 
so spoločnosťou uzavretú zmluvu, ale platnosť ktorej vypršala ešte v roku 2002. Keďže obec 
Lipové  nie  je  sama  schopná  prevádzkovať  tento  vodovod,  je  potrebné  zmluvu  uzavrieť, 
skonštatovali ako starostka tak i p. Pastír. Následne poslanci súhlasili s uzavretím predloženej 
zmluvy. (Návrh zmluvy ako I  sprievodný list boli poslancom predložené ešte pred konaním 
samotného zasadnutia.) 

7. Informačné a organizačné záležitosti
Informačné  a  organizačné  záležitosti  nie  sú  -  bod  bol  v  programe  na  pozvánke  
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ponechaný omylom.  
8. Diskusia

V rámci diskusie, resp. presunutej interpelácie vystúpil p. Pastír s príspevkom, v ktorom 
vyjadril  svoje  sklamanie  z  formou  komunikácie  so  starostkou  ohľadne  určenia  termínu 
tohoročných hodov. Povedal, že určenie hodov na termín 11. 8. 2018 nebol šťastný z toho 
dôvodu,  že  18.  8.2018  sa  budú konať  oslavy 80.-tého  výročia vzniku rímskokatolíckeho 
cirkevného zboru v Lipovom a obe tieto podujatia sa mali konať spolu. Navyše, hody by sa 
mali konať po 15. auguste, a nie pred uvedeným termínom. Vyjadril svoje sklamanie, že si 
kultúrna komisia mohla dať poradiť. A však jej reakcia bola podráždená.

Starostka  odpovedala,  že  i  ona  vnímala  jeho  reakcie  v  telefóne  podráždené  a 
neadekvátne. Na termín konania poznamenala, že podľa letákov z predchádzajúcich rokov sa 
hody konali aj pred  15.  augustom.  Povedala,  že  ona  oslovila katolíkov ako  i samotného 
kaplána o zosúladenie týchto dvoch podujatí, ale oni neprejavili záujem. P. Pastír reagoval, že 
áno, boli aj skoršie termíny, ale vždy len po dohode s cirkevníkmi.    

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 104-20/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie potvrdený záujem len jedného, a to 
pôvodného žiadateľa, p. Ferenca Bakosa, bytom Kolárovská 819/7, 946 14 Zemianska Olča, o 
odkúpenie pozemku  na geometrickom pláne č.  44250207-190/2018,  ktorý bol vyhotovený 
firmou Geo-pont,  s.r.o.  Komárno, IČO: 44250207, dňa 29.06.2018,  a Okresným úradom v 
Komárne, katastrálnym odborom, overený dňa 18.07.2018 pod číslom 611/18, stotožnený ako 
diel č. 1 o výmere 69 m2, a ktorý spolu s dielom č. 2 bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 
639/33 záhrada, nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, a ktorý bude odčlenený z pozemku parc. č. 
E-KN 640 orná pôda o  celkovej výmere 16904 m2,  ktorá  sa  nachádza v extraviláne obce 
Lipové a v intraviláne obce Zemianska Olča, okres Komárno, kraj Nitriansky. Uvedená parcela 
je zapísané na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Lipové, v 
liste  vlastníctva č.  197,  vo  vlastníctve Obce Lipové, a  to  na základe svojho zverejneného 
zámeru  o  odpredaj  tohto  pozemku  v  zmysle  svojho  uznesenia  č.  103-20/2018  zo  dňa 
13.07.2018 a  § 9a ods.8 písm. e. zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov s uplatnením nasledovného dôvodu hodného osobitného zreteľa: „Diel č. 1 na  na 
geometrickom pláne č.  44250207-190/2018,  ktorý bol vyhotovený firmou Geo-pont,  s.r.o. 
Komárno,  IČO: 44250207, 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”. Pozemok nie je 
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zaťažený žiadnym vecným bremenom. Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku č. 
643/2018-004 zo  dňa 23.07.2018, bol na úradných tabuliach, a  to  pred  Obecným úradom 
Lipové,  na  elektronickej  úradnej  tabuli  na  adrese  www.lipove.sk a  na   Centrálnej  úradnej 
elektronickej tabuli na portály www.slovensko.sk, zverejnený v dňoch 23.07.2018 až 07.08.2018.

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou schvaľuje odpredaj 
pozemku na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol vyhotovený firmou Geo-
pont,  s.r.o.  Komárno,  IČO:  44250207,  dňa 29.06.2018,  a  Okresným úradom v Komárne, 
katastrálnym odborom, overený dňa 18.07.2018 pod číslom 611/18, stotožnený ako diel č. 1 o 
výmere 69 m2, a ktorý spolu s dielom č. 2 bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 
záhrada, nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, a ktorý bude odčlenený z pozemku parc. č. E-KN 
640 orná pôda o celkovej výmere 16904 m2, ktorá sa  nachádza v extraviláne obce Lipové a v 
intraviláne obce Zemianska Olča, okres Komárno, kraj Nitriansky. Uvedená parcela je zapísané 
na  Okresnom úrade  Komárno,  katastrálny odbor,  pre  katastrálne  územie  Lipové,  v  liste 
vlastníctva č. 197, vo vlastníctve Obce Lipové  záujemcovi Ferencovi Bakosovi rod.  Bakos, 
nar. 24.02.1992, r.č. 920224/XXX, trvale bytom Kolárovská 819/7, 946 14 Zemianska Olča, 
občanovi  Slovenskej  republiky,  vo  výmere  dielu č.  1 a  schvaľuje celkovú  cenu  pozemku 
dohodou  vo  výške  =2,00  Eurá/m2 t.j.  celkom  =138,--Eur  (slovom:  Jednostotridstaťosem 
Eur).  

3.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom ukladá starostke  obce zverejniť toto  uznesenie na 
úradných tabuliach a následne zrealizovať odpredaj za uvedených podmienok, zverejniť kúpno-
predajnú  zmluvu  a  tiež  jej  ukladá  povinnosť  podať  obecnému  zastupiteľstvu  správu  o 
vykonanom predaji.

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. 5: 

Uznesenie č. 105-20/2018

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 pozemkov v 
intraviláne obce Zemianska Olča na na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol 
vyhotovený firmou Geo-pont, s.r.o. Komárno, IČO: 44250207, dňa 29.06.2018, zobrazené ako 
diely č. 1 o výmere 81 m2, č. 3 o výmere 457 m2 a č. 4 o výmere 297 m2, t.j. o celkovej výmere 
835 m2,  ktoré  budú spolu s dielmi 5,  7 a 8 tvoriť novovytvorené parcely č. E-KN 639/32,  
639/120 a 639/121, a ktoré budú odčlenené z parcely E-KN 640, ktorá je vo vlastníctve Obce 
Lipové, s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa Denise Károlyi, trvale bytom Jarná 
49/27, Zemianska Olča, so stanovenou minimálnou východiskovou cenou minimálne =2,- eur 
za m2, pričom ako dôvod hodného osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce:
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„Predmetné pozemky na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018 zobrazené ako diely č. 
1 o výmere 81 m2, č. 3 o výmere 457 m2 a č. 4 o výmere 297 m2, t.j. o celkovej výmere 835 m2, 
tvoria časť dvora a záhrady na ktorých je umiestnený rodinný dom súp. č. 49, ktorý v zmysle 
LV  č.  371  pre  k.ú.  Lipové  je  vo  výlučnom vlastníctve  žiadateľky,  Denisy Károlyi  rod.  
Rybárovej. So žiadateľkou bola 01.03.2011 uzavretá nájomná zmluva č. OcÚ 342/2011 Pa na 
nájomné na predmetné pozemky, ktoré bolo každoročne v plnej výške uhrádzané, pričom k 
podaniu žiadosti obec neeviduje žiadne podlžnosti na nájomnom. Keďže pozemky 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. Obecné zastupiteľstvo v Lipovom pri svojom rozhodnutí 
tiež konalo v zmysle uznesenia predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 55-
11/2005 zo  dňa  22.04.2005,  ktorým vtedajšie Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom ponúklo 
vlastníkom rodinných domov  k odkúpeniu si predmetné parciel pod ich domami”,

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.
  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: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 106-20/2018

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom jednomyseľne bez pripomienok schvaľuje návrh 
Zmluvy so  Západoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou,  a.s.  IČO:  36550949  so  sídlom 
Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra o prevádzkovaní verejného vodovodu „Lipové – 
vodovod“,  ktorý  obec  vybudovala v roku  1997,  na stavbu ktorého  bolo  vydané stavebné 
povolenie č. 610/95-VOD zo dňa 12.05.1995 vydané ObÚ ŽP v Komárne Odd. štátnej vodnej 
správy a ochrany ovzdušia a kolaudačné rozhodnutie č. OŽP – 676/96-Ve zo dňa 21.01.1997 
vydané OU v Komárne odbor ŽP. Návrh zmluvy je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce oboznámiť prevádzkovateľa 
vodovodu s týmto uznesením, uzavrieť predmetnú zmluvu a zverejniť ju. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 14. augusta 2018 

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

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

                      p. Jozef Pastír p. Eva Tóthová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ferenc Bakos, potvrdenie záujmu o odkúpenie pozemku
3.  Návrh kúpno-predajnej zmluvy s Ferencom Bakosom
4.  Žiadosť Denisy Károlyi o odkúpenie pozemkov s geometrickým plánom č.  

44250207-190/2018
5.  Návrh zmluvy o prevádzkovaní so Zsl. Vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
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