
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 26. októbra 2018

č. 21/2018

V Lipovom, 26. októbra 2018

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

konaného dňa 26. októbra 2018
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   --
Neospravedlnení: --

Program  : 
1.         Otvorenie 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3.         Interpelácie
4.         Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2017
5.         Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemku s p. Károlyi
6.         Informácia o investičnom zámere „WiFi pre Teba v obci Lipové“
7.         Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2018 a     

jeho úprava č. 2
8.         Schválenie škôlky v Zemianskej Olči ako spádovej pre obec Lipové
9.         Informačné a organizačné záležitosti 
10.     Diskusia
11.     Schválenie uznesení
12.     Ukončenie so slávnostnou večerou z príležitosti ukončenia volebného  
      obdobia 2014 - 2018

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.  doplnenie  predloženého  programu.

Program navrhla doplniť  JUDr. Smatanová, a to,  na základe už rozhovoru so starostkou a
referentom,  o  bod  v  ktorom  by  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  vymáhanie  daňových
nedoplatkov exekútorom. Po krátkom oboznámení s problémom, poslanci schválil doplnený
program  tak,  že  nový bod  sa  vkladá  ako  bod  9.  Splnomocnenie  starostky obce  vykonať
vymáhanie  daňových a  poplatkových nedoplatkov  exekútorom.  Ostatné  body programu sa
týmto posunú. Doplnený program bol schválený jednohlasne.

       Ako overovatelia boli určení poslanci Bc. Zdenka Pavleová a p. Eva Kašičková. 

       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.
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4. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2017
   Starostka  predložila  poslancom  Správu  audítora  o audite  účtovnej  závierky  obce

Lipové za rok 2017. Audit bol vykonaný v mesiaci september. Samotná správa bola
poslancom doručená ešte pred samotným zasadnutím. Tiež bude uverejnená na portály
MF  SR  Ročné  účtovné  závierky  prostredníctvom  programu  RIS.SAM.  Správa  je
prílohou zápisnice.  Audítorka v správe konštatovala zákonnosť a transparentnosť všetkých
účtovných operácií v roku 2017 a tiež pravdivosť účtovnej závierky za rok 2017. Poslanci k
predmetnej správe nemali žiadne pripomienky. 

5. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemku s p. Károlyi         
Starostka  v  krátkosti  zrekapitulovala  stav  vo  veci  odpredaja  pozemku,  t.j  podľa

geometrického plánu č. 44250207-225/2018 zobrazené ako diely č. 1 o výmere 81 m2, č. 2 o
výmere 457 m2 , č. 3 o výmere 249 m2, č, 4 o výmere 17 m2 a č. 5 o výmere 21 m2, t.j. o
celkovej výmere 825 m2, ktoré budú spolu s dielmi 6, 7, 8 a 9 tvoriť novovytvorené parcely č.
E-KN 639/32 zastavaná plocha o výmere 124 m2, 639/123 záhrada o výmere 467 m2, 639/124
zastavaná plocha o výmere 282 m2,  639/125 zastavaná plocha o výmere 22 m2 a 639/126
zastavaná plocha o výmere 21 m2, a ktoré budú odčlenené z parcely E-KN 640 orná pôda o
celkovej  výmere 16904 m2,  o  ktorý požiadala  p.  Denisa Károlyi  zo  Zemianskej  Olče.  Jej
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  zostala
žiadateľka, p. Denisa Károlyi (Návrh zmluvy bol poslancom zaslaný pred konaní zasadnutia)

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

6. Informácia o investičnom zámere „WiFi pre Teba v obci Lipové“

   Starostka oboznámila poslancov s možnosťou pokrytia verejných priestranstiev obce WiFi
signálom  v  rámci  program  “WiFi  pre  Teba  v  obci  (Lipové)”,  ktorým  garantom  je  úrad
podpredsedu vlády pre elektronizáciu a investície. Oznámila, že ju oslovili zástupcovia jednej
firmy, ktorá tiež realizuje tento program, a predložili jej cenovú ponuku. V prípade, žeby si
obec  dala  inštalovať  3  –  4  vysielacie  body (verejné  priestranstva  okolo  kultúrneho domu,
obecného  úradu,  parkov,  ihrísk  a  prípadne  jeden  bod na  osade  Rakytie),  by boli  vstupné
náklady obce 500,-  €  na vypracovanie projektu  a  potom cca 750 € na samotnú  inštaláciu
bodov,  čo je  5% nákladov na vytvorenie  pokrývajúcich bodov.  Celkovo je  možné  v obci
nainštalovať 10 – 15 bodov a celkové náklady by mohli dosahovať sumy okolo 15.000 eur.
Projekt sa má realizovať vo viacerých etapách, pričom podávanie žiadostí do 1. etapy končí
15.11.2018. Pre prípad, žeby poslanci schválil zapojenie sa obce do 1. etapy, boli v návrhu
úpravy rozpočtu č. 2 obce Lipové pre rok 2018 už vyhradené prostriedky v sume 500 eur n
projektovú dokumentáciu.

V následnej diskusii poslanci prebrali ako samotnú účelnosť a osožnosť tejto investície (aby
deti miesto športovania vonku nesedeli v parku nad telefónmi), tak aj  možnosť pokrytia celej
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obce WiFi signálom. Starostka odpovedala, že ako vie, v tomto internete bude zabudovaná
napríklad i propagácia samotnej obce, avšak, nebola si istá, že či je v ňom zahrnutá i možnosť
bežného pripojenia sa priamo z domácnosti. Uvedenú možnosť sľúbila zistiť.  

7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2018 a jeho úprava č.2 
Tak  ako  aj  v  predchádzajúce  roky,  predložila  starostka  obce  poslancom monitorovaciu

správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2018. Aj keď bol predkladaný materiál zaslaný
poslancom  vopred,  starostka  požiadala  referenta  o  stručné  zhodnotenie  hospodárenia.  K
predloženej správe nemal žiaden poslanec pripomienky. Správa je v prílohe zápisnice. 

Následne referent obecného úradu oboznámil poslancov s predkladanou úpravou rozpočtu č.
2, a uviedol jej dôvody. Tak ako aj v predchádzajúci rok, bolo k úprave pristupené jednak v
zmysle pokynov MF SR z roku 2017 na zreálnenie rozpočtov obcí a miest ku koncu roka.
Ďalej  bol  rozpočet  upravený na  základe  predpokladaných  alebo  už  inkasovaných  vyšších
príjmov. Ďalej boli prepočítané skutočné príjmy ale aj výdavky inkasované alebo hradené do
31.12.2018 z  príspevkov z  ÚPSVR pre rok 2018. Tiež  boli  prehodnotené niektoré možné
výdavky, ako napríklad aj realizácia investičnej akcie “WiFi pre Teba v obci Lipové”. Tiež, na
základe  upozornenia  audítorky  bola  výmena  okien  na  kultúrnom  dome  preradená  z
kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu, keďže sa nejedná o rekonštrukciu a modernizáciu
ale len o bežnú údržbu, aj keď z dôvodu havaríjneho stavu. Pri tomto bode sa referent zastavil
s tým, že podľa odporúčania audítorky je možné použiť RF aj na takéto veľké bežné údržby,
ktoré by obec z bežných príjmov nevedela realizovať. A však, keďže má isté pochybnosti o
správnosti tohoto odporúčania, úpravu rozpočtu zostavil tak, že rekonštrukcia bude hradená z
bežných príjmov. A však, keďže sa musí prihliadať i na koncový stav finančných prostriedkov
ku koncu roka, a teda aj na koncový stav RF a ich vzájomný vzťah, neodporúča poslancom
rušiť pôvodné uznesenie o čerpaní RF v roku 2018 a neznížiť čerpanie o presun tejto údržby
do bežných výdavkov a tiež o použitie finančných prostriedkov z kapitálových príjmov (predaj
pozemkov) ale len ho modifikovať. Tiež odporúčal návrh doplniť o revíziu detského ihriska
podľa zmluvy a poplatok za vklad do katastra schválenej kúpno-predajnej zmluvy a vypočítané
úroky z omeškania úhrad daní a poplatkov.

Aj keď predkladaná úprava bola poslancom tiež zaslaná vopred, referent stručne prešiel
návrh úpravy, ktorý je prílohou zápisnice. K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne
pripomienky.   

8. S  chválenie škôlky v Zemianskej Olči ako spádovej pre obec Lipové
Starostka predložila  poslancom žiadosť  Obce Zemianska Olča  k schváleniu uznesenia,

ktorým by určili, že pre obec Lipové je škôlka v obce Zemianska Olča spádová aj pre našu
obec Lipové. Žiadosť Obce Zemianska Olča vysvetlila ich žiadosťou o dotáciu z eurofondu  na
rekonštrukciu budovy škôlky, k čomu však musia spĺňať i kapacitné podmienky. A z tohoto
dôvodu  požiadali  susedné  obce,  z  ktorých  deti  navštevujú  ich  škôlku  o  vyššie  uvedené
vyjadrenie.

 V následnej  diskusii  poslanci  viac menej  nemali  voči  žiadosti  žiadne námietky,  len p.
Pastír poznamenal, že aby v budúcnosti starosta obce Zemianska Olča nepožadoval i finančný
príspevok na údržbu tejto budovy ako už raz urobili v prípade budovy zdravotného strediska.
Čo ale, ako sám skonštatoval, by muselo isť znovu cez obecné zastupiteľstvo. 

4



9.  Splnomocnenie  starostky  obce  vykonať  vymáhanie  daňových a  poplatkových  
nedoplatkov  exekútorom

Na základe svojich predchádzajúcich rozhovorov so starostkou a referentom o možnosti
vymáhania daňových a poplatkových nedoplatkov vyrubovaných v zmysle zákona o miestnych
daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálny  odpad  a  drobný  stavebný  odpad,  požiadala
predsedkyňa  ekonomickej  komisie  JUDr.  Smatanová  o  schválenie  uznesenia,  ktorým  by
obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostku obce v zmysle § 88 ods. 2 daňového poriadku
začať vymáhanie týchto nedoplatkov exekútorom. 

Po krátkej diskusii poslanci z uvedeným súhlasili. 

10. Informačné a organizačné záležitosti
Na základe žiadosti  JUDr. Smatanovej podala starostka krátku správu vo veci prenájmu

jazera “Zsemlékes” .  Podľa jej  zistenia,  tento zámer  sa pravdepodobne nebude realizovať,
keďže s prenájmom svojej časti jazera nesúhlasila obec Sokolce. Priznala, a k nej sa pridali aj
niektorí  poslanci,  že  už  na začiatku  sa jej  zdalo,  ž  uvedený zámer  je  drahý a  viac menej
nerealizovateľný.

11. Diskusia
V rámci diskusie už nik nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 107-21/2018

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  Správu  audítora  o  audite  účtovnej
závierky za rok 2017 bez pripomienok a schvaľuje ju.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 108-21/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie potvrdený záujem len jednej, a to
pôvodnej  žiadateľky,  p.  Denisy  Károlyi  rod.  Rybárovej,  bytom  Jarná  49/27,  946  14
Zemianska  Olča,  o  odkúpenie  pozemku  v  intraviláne  obce  Zemianska  Olča  a  na
geometrickom pláne č.  44250207-225/2018,  ktorý bol  vyhotovený firmou Geo-pont,  s.r.o.
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Komárno, IČO: 44250207, dňa 21.08.2018 a Okresným úradom v Komárne,  katastrálnym
odborom overený dňa 10.09.2018 pod číslom 790/18, zobrazené ako diely č. 1 o výmere 81
m2, č. 2 o výmere 457 m2 , č. 3 o výmere 249 m2, č, 4 o výmere 17 m2 a č. 5 o výmere 21 m2,
t.j.  o celkovej výmere 825 m2, ktoré budú spolu s dielmi 6, 7, 8 a 9 tvoriť novovytvorené
parcely č. E-KN 639/32 zastavaná plocha o výmere 124 m2, 639/123 záhrada o výmere 467
m2, 639/124 zastavaná plocha o výmere 282 m2,  639/125 zastavaná plocha o výmere 22 m2 a
639/126 zastavaná plocha o výmere 21 m2, a ktoré budú odčlenené z parcely E-KN 640 orná
pôda  o  celkovej  výmere  16904  m2,  ktorá  sa   nachádza  sa  v  extraviláne  obce  Lipové  a
intraviláne  obce  Zemianska  Olča,  okres  Komárno,  kraj  Nitriansky.  Uvedená  parcela  je
zapísaná 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  odpredaji  tohto  pozemku  v  zmysle  svojho  uznesenia  č.  105-20/2018  zo  dňa
14.08.2018, ktorým bol pozemok schválený ako prebytočný, a v zmysle  § 9a ods.8 písm. e.
zákona  č.  138/1991Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  s  uplatnením
nasledovného dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

„Predmetné pozemky na geometrickom pláne č. 44250207-225/2018 zobrazené ako diely č. 1
o výmere 81 m2, č. 2 o výmere 457 m2 a č. 3 o výmere 249 m2, č. 4 o výmere 17 m2 a č. 5 o
výmere 21 m2 t.j.  o  celkovej  výmere 825 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 boli
každoročne  v  plnej  výške  uhrádzané,  pričom  k  podaniu  žiadosti  obec  neeviduje  žiadne
podlžnosti na nájomnom. Keďže pozemky sa nachádzajú  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”.  Pozemok nie  je
zaťažený žiadnym vecným bremenom. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou schvaľuje odpredaj
pozemku  v  intraviláne  obce  Zemianska  Olča  a  na  geometrickom  pláne  č.  44250207-
225/2018,  ktorý  bol  vyhotovený firmou  Geo-pont,  s.r.o.  Komárno,  IČO:  44250207,  dňa
21.08.2018 a Okresným úradom v Komárne, katastrálnym odborom overený dňa 10.09.2018
pod číslom 790/18, zobrazené ako diely č. 1 o výmere 81 m2, č. 2 o výmere 457 m2 , č. 3 o
výmere 249 m2, č, 4 o výmere 17 m2 a č. 5 o výmere 21 m2, t.j. o celkovej výmere 825 m2,
ktoré budú spolu s dielmi 6, 7, 8 a 9 tvoriť novovytvorené parcely č. E-KN 639/32 zastavaná
plocha o výmere 124 m2, 639/123 záhrada o výmere 467 m2, 639/124 zastavaná plocha o
výmere 282 m2,  639/125 zastavaná plocha o výmere 22 m2 a  639/126 zastavaná plocha o
výmere 21 m2, a ktoré budú odčlenené z parcely E-KN 640  orná pôda o celkovej výmere
16904 m2,  ktorá sa  nachádza sa v extraviláne obce Lipové a intraviláne obce Zemianska
Olča,  okres  Komárno,  kraj  Nitriansky.  Uvedená  parcela  je  zapísaná  na  Okresnom úrade
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Komárno,  katastrálny odbor, pre katastrálne územie Lipové, v liste vlastníctva č.  197, vo
vlastníctve Obce Lipové  záujemkyni Denise Károlyi rod. Rybárová, nar. ….., r.č. …........,
trvale bytom Jarná 49/27, 946 14 Zemianska Olča, občanovi Slovenskej republiky, vo výmere
dielu č. 1 až 5 o celkovej výmere 825 m2 a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo
výške =2,00 Eurá/m2 t.j. celkom =1650,--Eur (slovom: Jedentisícšesťstopäťdesiat 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 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 109-21/2018

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  investičný  zámer  pokrytia  verejných
priestranstiev  obce  Lipové  WiFi  signálom  v  rámci  Operačného  programu  Integrovaná
infraštruktúra  na  projekt  „Dodanie  bezdrôtových  prístupových  bodov  na  verejných
priestranstvách v rámci obce Lipové. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje spolu financovanie projektu zo strany obce
Lipové z celkových oprávnených nákladov vo výške 5 % do výšky maximálne =750,- Eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje zapracovať finančnú spoluúčasť do rozpočtov
obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 110-21/2018

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2018 a schvaľuje ju.                   
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 111-21/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh úpravy č. 2 rozpočtu
obce Lipové na rok 2018 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Úprava č. 2 Splnomocnenie starostky
 podľa bodu. 4 uznesenia
   (možná úprava č. 3)

a.) bežné príjmy  87.781,-- €        87.781-- €

   bežné výdavky                                                             87.781,-- €                                                         
87.781,-- €

   Bežný rozpočet celkom +/-          0,-- €              0  ,-- €

b.) kapitálové príjmy   1.788,-- €              1.788,-- €

   kapitálové výdavky                                                3.448,-- €                                                             3.448,-- €

   kapitálový rozpočet celkom +/-    - 1.660,-- €                   - 
1.660,-- €

c.) finančné príjmové operácie 1.660,-- €                   5.960,-- €

   finančné príjmové   výdavky                                              0,--€                                                                  
0,-- € 

   finančné operácie celkom +/-   + 1.660,-- €                    + 
5.960,-- €

d.) Príjmy celkom  91.229,-- €                      95.529,-- €
   Výdavky celkom                                                  91.229,-- €                                                     91.229,-- €

   Hospodársky výsledok +/-     0,-- €               4.300,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom mení a upravuje čerpanie finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce Lipové v sume =5.960,00 eur nasledovne na nasledovné investičné
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zámery, a to:
-  výmena a doplnenie exteriérových hračiek v detskom parku pri  kultúrnom dome v

sume =1.660,- eur v rámci kapitálového rozpočtu a  
- rutinná údržba budovy kultúrneho domu z dôvodu havarijného stavu okien a dverí na sále
kultúrneho domu v sume =4.300,-- eur v rámci bežného rozpočtu – presun z kapitálového. 

 3.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  upravený
rozpočet obce Lipové na rok 2018 a riadiť sa ním. 

4.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom zároveň nariaďuje starostke obce zistiť možnosť
použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce i na realizovanú výmena okien na
budove kultúrneho domu t.j. na bežnú údržbu a v prípade jeho možnosti a podľa aktuálneho
vývoja  napĺňania  rozpočtu,  splnomocňuje  starostku  obce  vykonať  úpravu  rozpočtu  obce
Lipové na rok 2018 k 31.12.2018 v zmysle pôvodne schváleného uznesenia č. 97-18/2018 bod
2 zo dňa 28.06.2018 (stĺpec č. 2 bodu 1 tohoto uznesenia).

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 112-21/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predškolské zariadenie – škôlku – v obci
Zemianska Olča ako spádové predškolské zariadenie pre deti obce Lipové. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom nariaďuje  starostke  obce  oboznámiť  s  uznesením
Obec Zemianska Olča. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 113-21/2018

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom splnomocňuje starostku obce k začatiu vymáhania
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daňových a poplatkových nedoplatkov vyrubených na základe zákona č. Zákon č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v z. n. p. exekútorom, a to v zmysle § 88 ods. 2 zákona 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke vykonať všetky potrebné úkony k
vymoženiu nedoplatkov prioritne u recidívnych neplatičov nereagujúcich na predchádzajúce
výzvy obce Lipové ako správcu daní a poplatkov na ich úhradu. Tiež nariaďuje starostke obce
podávať obecnému zastupiteľstvu priebežne informácie o účinnosti tohto opatrenia.  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

10.   Ukončenie   so slávnostnou večerou z príležitosti ukončenia volebného obdobia   
2014 - 2018

Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,
p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť a tiež za dobrú spoluprácu počas práve končiaceho
volebného  obdobia  2014  –  2018  a  tiež  všetkým  popriala  veľa  šťastia  v  blížiacich  sa
komunálnych voľbách, keďže sa všetci rozhodli znovu kandidovať za poslancov. 

Následne pozvala poslancov k slávnostnej večeri. Po jej ukončení odovzdala poslancom
malé vecné dary a publikáciu Podunajsko z neba

.

V Lipovom, 26. októbra 2018 

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

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

                      Bc. Zdenka Pavleová p. Eva Kašičková

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2017
3.  Denisa Károlyi, potvrdenie záujmu o odkúpenie pozemku
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4.  Návrh kúpno-predajnej zmluvy s Denisu Károlyi
5.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2018
6.  Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2018 
7.  Schválená úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2018
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